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POKYČIAI LAUKS NETEKUS
DARBO

Visuomenėje pradėjus sklisti nepasitenkinimui dėl nuo šių
metų pradžios įsigaliojusių didesnių „Sodros“ įmokų daliai
gyventojų, lenda ir daugiau iš dalies pristabdyto naujojo
socialinio modelio galų. Pagal praėjusios kadencijos Seimo
priimtą naująjį socialinį modelį nuo šių metų sausio 1 d. buvo
numatyta kitokia nedarbo išmokų mokėjimo tvarka ir gyventojui priklausantis dydis.
Pakeitimas turėjo būti palankus darbo netekusiems žmonėms, nes skaičiuojant išmoką pagal naują tvarką turėjo būti
labiau atsižvelgta į buvusį atlyginimo dydį.
Nors naujoji valdžia buvo pažadėjusi pusmečiui (iki liepos 1 d.) atidėti naujo Darbo kodekso ir socialinio modelio
įsigaliojimą, visgi kai kurios naujos nuostatos nuo šių metų

pradžios įsigaliojo, kitos – ne. Būtent naująją nedarbo išmokų
skaičiavimo tvarką nuspręsta atidėti iki liepos 1 d.
Valstiečių ir žaliųjų sąjungos narys, parlamentaras Tomas
Tomilinas tvirtina, kad šių išmokų didėjimą reikėjo atidėti,
nes jos susijusios su atidėtu naujuoju Darbo kodeksu. Tačiau
Lietuvos laisvosios rinkos instituto prezidentas Žilvinas Šilėnas tvirtina, kad sprendimas didinti ir kartu apmokestinti
nedarbo išmokas mažai ką pakeis jas gaunančiųjų kišenėse.
Kas keisis nuo liepos? Kaip skelbta anksčiau, dar pernai
birželio pabaigoje Nedarbo socialinio draudimo įstatymo
pakeitimais buvo įtvirtinta, kad nuo šių metų pradžios į pusės
metų nedarbo išmoką teisę įgis asmenys iki įregistravimo darbo biržoje turėję ne mažesnį kaip 12 mėn. nedarbo draudimo
stažą per paskutinius 24 mėn.
Dabar norint gauti teisę į išmoką reikalingas 18 mėn. per
36 mėn. Taip pat naujomis nuostatomis nuspręsta padidinti
nedarbo socialinio draudimo išmokos maksimalų dydį bei
patvirtinta gyventojams palankesnė skaičiavimo tvarka:
Išmokos dydis bus sudarytas iš pastoviosios ir kintamosios
dalies.
Pastovioji dalis turės sudaryti 30 proc. minimalios mėnesinės algos (MMA), o kintamoji – 50 proc. bedarbio vidutinių
mėnesinių draudžiamųjų pajamų, paskui (3-4 mėn. ir 5-6
mėn.) mažės iki 40 ir 30 proc.
Tikimasi, kad toks kintamosios dalies skaičiavimas skatins
darbo netekusius asmenis vėl ieškotis darbo. Vis dėlto kartu
nustatytos „lubos“, kad nedarbo išmoka negalės būti didesnė nei 75 proc. šalies vidutinio darbo užmokesčio (VDU).
Statistikos departamento duomenimis, pernai 3 ketv. šalyje
vidutinis darbo užmokestis siekė 793,3 eur (prieš mokesčius)..
Šaltinis: Delfi.lt
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SVEIKATA

TAURAGĖ

MAISTAS SMEGENIMS – KAVA, OBUOLIAI, ŠOKOLADAS

Teisinga mityba ne tik gerina savijautą
apskritai, bet gali padėti ir turint konkrečių
nusiskundimų, pavyzdžiui, sutrikus atminčiai.
Atminties silpnėjimo priežastimi gali būti
dehidratacija, stresas, įvairios ligos arba
amžius. Atmintis pablogėti taip pat gali ir
nuo vaistų, alkoholio bei nesubalansuotos
mitybos.
Nuo žaidimų iki žuvies
Atmintį gerina nuolatinė smegenų veikla,
pavyzdžiui, mąstymą lavinančių galvosūkių
sprendimas, knygų skaitymas, stalo žaidimai,
kokybiškas poilsis.
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„Kiekvienam žmogui reikia skirtingos miego trukmės, skirtingo poilsio. Vienam galbūt
užtenka ir penkių valandų, o kitam reikia ir dešimties ar dvylikos valandų. Svarbiausia, kad
miegas būtų kokybiškas. Išsimiegojęs žmogus
gali sveikai žiūrėti į aplinką, gerai jaustis,
būti žvaliu, greitai ir logiškai mąstyti“, - sako
rūpestinga „Gintarinės vaistinės“ vaistininkė
Jolita Skinderskieknė. Kaip pagerinti savo
miegą, anot jos, turime pagalvoti dar prieš
einant miegoti: patalpa, kurioje miegame, turi
būti rami, išvėdinta aplinka, žmogus turėtų
būti nepersivalgęs, suvartojęs ne per daug
skysčių ir jau norėti miegoti.
Didelę įtaką atminties aštrumui daro ir
tinkama mityba, teigia specialistai. Ypač
rekomenduojami šie 7 maisto produktai ir
gėrimai, kurių vartojimas gali pastebimai
pagerinti atmintį bei dėmesio koncentraciją:

Gervuogės. Vyresniems žmonėms sunku
išmokti naujų šokio judesių ar prisiminti užsienio kalbos žodžius, nes smegenų ląstelės
turi apdirbti naują informaciją „kalbėdamos“
viena su kita. Gervuogėse gausu antioksidanto polifenolio, kuris skatina neuronų
veiklą ir padeda smegenims priimti naują
informaciją.
Kava. Suomių mokslininkai įrodė, kad
3-5 puodeliai kavos kasdien padeda kovoti
su silpnaprotyste. Smegenų veiklą gerina
kavoje esantys kofeinas ir antioksidantai.
Obuoliai. Šiuose vaisiuose gausu kvercetino, kuris apsaugo smegenų ląsteles nuo laisvųjų radikalų poveikio. Obuolius patariama
valgyti su žievelėmis, nes taip į organizmą
patenka daugiau natūralaus bioflavonoido.
Šokoladas. Kakavoje esantis polifenolis
skatina kraujotaką į smegenis, todėl šis
saldėsis ne tik mažina kraujospūdį, bet ir
padeda susikaupti, išlaikyti „aštrų“ protą.
Juodo šokolado patariama suvalgyti apie 10
gramų kasdien.
Cinamonas. Keli žiupsneliai šio prieskonio deserte ar kavoje gerina smegenų veiklą.
Lašiša. Joje gausu omega-3 riebalų rūgščių, kuri ne tik sveika širdžiai, bet ir pilkosioms smegenų ląstelėms.
Kario prieskoniai. Šis prieskonis išvalo
kraujagysles ir gerina kraujotaką.

NAUDINGA ŽINOTI

TURINTYS AUTOMOBILĮ PO NAUJŲJŲ
METŲ GALĖS LEGALIAI UŽSIDIRBTI
Nuo kitų metų įsigalios
įstatymas, leisiantis iš keleivių vežimo paslaugų užsidirbti bet kuriam automobilį
turinčiam gyventojui. Nuo
kitų metų gatvėse gali atsirasti nauja uždarbio forma.
Tokios permainos papildomai užsidirbti teikiant
vežimo paslaugas leis bet
kuriam vairuotojui, kuris
turi savo automobilį. Panaši
praktika sostinėje prasidėjo
jau prieš metus.
Į Vilnių įžengusi Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) populiari
kompanija „Uber“ netruko sulaukti lietuvių
dėmesio.
Elektroninėmis programomis taksi paslaugas sostinėje gali siūlyti kiekvienas ne mažesnį nei 2 metų vairuotojo stažą ir ne senesnį nei
10 metų senumo automobilį turintis pilietis.
Tereikia gauti veiklos leidimą iš Valstybinės mokesčių inspekcijos ir laukti internetu
plaukiančių užsakymų.
Paskutiniais šios kompanijos duomenimis,
už automobilio iškvietimą per „Uber“ Vilniuje prašoma nuo 50 iki 80 centų, už nuvežtą
kelio kilometrą – 33– 56 ct, o už laukimo
minutę – 0,09 ct.

2

TAURAGIŠKIAI SAVO KAILIU IŠBANDO
GRIEŽTESNIUS ĮSTATYMUS
Nuo sausio už vairavimą neblaiviam, kraujyje
nustačius daugiau kaip
1,5 promilės alkoholio,
gresia baudžiamoji atsakomybė. Tauragėje jau
pradėta pirmoji tokia
baudžiamoji byla.
Gaurės seniūnijoje,
Dargaičių kaime pareigūnams įkliuvo girtas
41 metų vairuotojas, kurį
patikrinus alkotesteriu,
šis parodė 2,2 promiles. Vyras vairavo „VW
Golf“ automobilį. Važiavo be keleivių.
Įsigaliojus šiai tvarkai tai pirmoji tokia baudžiamoji byla rajone, tačiau Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato teritorijoje – antroji. Pirmasis atvejis šiemet užfiksuotas Šilalėje.
Pagal griežtesnius įstatymus baudžiamąją atsakomybę Tauragės rajone praėjusią savaitę
užsitraukė ir trys tauragiškiai, disponavę narkotinėmis medžiagomis.

JURBARKAS

MILANO MAJAUSKO PERGALĖ LATVIJOS MMA TURNYRE JŪRMALOJE
Sausio 14 dieną (šeštadienį)
sporto klubas „Pantera“ dalyvavo Latvijoje, Jūrmalos mieste,
vykusiame tarptautiniame MMA
turnyre “MMA JURMALA“.
Turnyre geriausiai sekėsi Milanui Majauskui, kuris kovėsi pagal
pankrationo taisykles iki 57 kg
svorio kategorijoje. Jurbarkiškis
nugalėjo skausmingu veiksmu
latvį Maksimą Kučyrą. Turnyre
taip pat dalyvavo Rytis Kveselys,
kovojęs su Arturs Leisans ir Marius Bagdonas – su Pavilu Baženovu. Abu lietuviai iškovojo visą kovos laika, tačiau teisėjų
sprendimu minimaliu taškų skirtumu pergalės atiteko Latvijos sportininkams.

SILUTE

ŠILUTĖJE PAMINĖTA KLAIPĖDOS
KRAŠTO PRIJUNGIMO PRIE LIETUVOS
DIENA
Sekmadienį, sausio 15 d., prie
paminklinio ženklo, įprasminančio Klaipėdos krašto prijungimą
prie Lietuvos, buvo paminėtos
94 – osios šio įvykio metinės.
Šilutės rajono savivaldybės,
H. Šojaus muziejaus, Šaulių
sąjungos atstovai, kiti minėjimo
dalyviai prie simbolinio ženklo,
kuriame įrašyti 1923 m. sausio
15 d. sukilimo dalyviai ir iškalta
Šilutės deklaracija, padėjo gėlių,
uždegė žvakutes, tylos minute
pagerbė to meto sukilimo dalyvius.

PALANGA

BESIKEIČIANTI PALANGA SIŪLYS
NEKASDIENĘ PRAMOGĄ – MAUDYNES
JŪROS VANDENS BASEINUOSE
Minimali tokios kelionės kaina yra 1,5
euro. Tiek pat prašoma susimokėti ir atšaukus iškvietimą. Vilniečiai gana dažnai naudojasi naujoviška vežimo paslauga. O savo
automobiliu pavėžinti pakeleivį susigundo
net įžymybės. Toks kelionės būdas, atrodo,
netrukus išplis ir visoje Lietuvoje.
Šių pakeitimų esmė, kad mokamai vežti
galės ne tik taksi paslaugų teikėjai, bet ir
paprasti vairuotojai – šiems tereikia turėti
savo automobilį.
Pagal minėtą dokumentą vežėjus turės
tikrinti ir leidimus tokiam verslui išduoti
Savivaldybė.
Vilniuje ir be „Uber“ jau yra įmonių, kurios
dirba panašiu principu.

Palanga maudynėmis
jūros vandenyje netolimoje ateityje galės vilioti ne tik vasarą, bet
ir šaltuoju metų laiku –
trečiadienį. Vyriausybė
apsisprendė perduoti Palangos miesto savivaldybei jūros vandens siurblinę bei inžinerinius
įrenginius, tai atveria
galimybę ateityje tiekti
jūros vandenį kurorte
veikiančioms sveikatinimo, gydymo bei apgyvendinimo įstaigoms.
Iš dar sovietmečiu įrengtos siurblinės daugiau nei 5 kilometrų ilgio vamzdynu jūros vanduo ilgą
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laiką buvo tiekiamas į tuo metu gausiai lankomus „Jūratės“ ir „Lino“ baseinus bei vyriausybinius
poilsio namus „Auska“. Tačiau ilgainiui palei krantą bei per miestą po žeme nusidriekusi trasa
tapo nebeeksploatuojama, ir galimybė pasimėgauti jūros vandens baseinu liko tik „Auskoje“.
Siekdama sudaryti sąlygas verslui kuo plačiau naudoti jūros vandenį, Palangos miesto savivaldybė kreipėsi į Vyriausybę bei paprašė perduoti šią siurblinę Savivaldybės nuosavybėn.
Kurorto Savivaldybė numato investuoti į pasenusius įrenginius, atnaujinti jūros vandens tiekimą, o sukurtąja infrastruktūra pasiūlyti naudotis kurorto įstaigoms – prie atnaujintos jūros
vandens trasos galėtų jungtis visos to pageidaujančios sveikatinimo, gydymo įstaigos, kurorto
viešbučiai bei SPA centrai.

KAUNAS

KAUNO MODERNIZMO ARCHITEKTŪRA
ĮRAŠYTA Į UNESCO PRELIMINARŲJĮ
SĄRAŠĄ: KĄ TAI REIŠKIA?
Vienos gražiausių šalyje
Kauno modernizmo architektūros kelyje tarptautinio
pripažinimo link žengtas milžiniškas žingsnis. Pasaulio
paveldo centras pranešė, kad
Lietuva ketina teikti Kauno
modernizmo architektūros
paraišką „Kaunas 1919-1939
m.: sostinė, įkvėpta modernaus
judėjimo” įtraukimui į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą.
Pasak Lietuvos nacionalinės
UNESCO komisijos Paveldo programų vadovės Renatos Vaičekonytės-Kepežinskienės, šis
įvertinimas pirmas ir sėkmingas žingsnis, kuriuo Lietuva, išreiškia savo intencijas pradėti Kauno
modernizmo architektūros įrašymo į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą procedūrą, siekdama
pasaulinio pripažinimo bei demonstruodama prisiimamą atsakomybę dėl nominuojamo Kauno
modernizmo istorinio urbanistinio kraštovaizdžio išsaugojimo, apsaugos ir populiarinimo.
Kauno architektūra yra vienas iškiliausių ankstyvųjų regionalizmo pavyzdžių modernizmo architektūros istorijoje. Planuojama nominuoti teritorija apima didžiąją Kauno Naujamiesčio dalį.
Architektūrologo doc. dr. Vaido Petrulio teigimu, tai nuostabi dovana artėjančių Valstybės
švenčių proga. Tai svarbus įvykis ne tik paveldosaugine, tačiau ir politine prasme.
Šiuo metu į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą yra įtrauktos 1052 kultūros ir gamtos paveldo
vertybės 165 valstybėse. Lietuva didžiuojasi šiame sąraše turėdama keturias pasaulio paveldo
vertybes: Vilniaus istorinį centrą, Kuršių neriją, Kernavės archeologinę vietovę ir Struvės
geodezinį lanką.

KLAIPĖDA

KLAIPĖDA ĮSPŪDINGU REGINIU
ATIDARĖ KULTŪROS SOSTINĖS METUS
Žiemiška Klaipėda kartu su gausia
miesto bendruomene, garbingais
svečiais ir tūkstantine šventės savanorių komanda, pradėjo simbolinę
Kultūros sostinės metų kelionę.
Drąsi, ryški, šviesi ir ryžtinga – tokia Klaipėda priėmė garbingą titulą,
leisiantį dar aktyviau stiprinti kultūrinę miesto poziciją ne tik Lietuvos,
bet ir Europos mastu.
Iškilmingo vakaro pradžioje susirinkusius pasveikino miesto meras
Vytautas Grubliauskas perskaitęs
Seimo pirmininko Viktoro Pranckiečio sveikinimą, kuriuo Klaipėda padrąsinta ne tik atverti
kultūros uosto vartus, bet ir būti svetingu uostu kiekvienam atplaukiančiam laivui. Tęsdamas
sveikinimą kultūros sostinės šeimininkas V. Grubliauskas pabrėžė, jog Klaipėda visada buvo
ir bus turtinga savo kultūra, kultūrine bendruomene.
Sveikinimo kalbas taip pat tarė LR Kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson bei LR Ūkio
ministras Mindaugas Sinkevičius, kurie tapo Klaipėdos – Lietuvos kultūros sostinės geros
valios ambasadoriais.

ŠIAULIAI
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SMULKUS VERSLAS

JAUNAS VERSLAS SKINASI KELIĄ
UŽSIENIO RINKOSE
Iš prigimties veiklūs ir
idėjų nestokojantys vaikinai: iš Anykščių kilęs ir
nuo šešerių metų vilniečiu tapęs Matas Pajarskas (24) ir vilnietis Karolis Maračas (21), savo
jėgas suvienijo kurdami
naują lietuvišką prekių
ženklą „WoodWe“.
„WoodWe“ yra unikalus produktas – šiame
veiklos etape tai mediniai telefonų ir kompiuterių dėklai. Prieš daugiau nei metus gimusią
idėją iš pradžių kūrėjai
demonstravo mugėse, o pastebėtas
susidomėjimas paskatino judėti
pirmyn.
„Norėjome kurti verslą ir ieškojome idėjų. Išsirinkome nišą – mediniai
telefonų dėklai. Pagalvojome, kad
telefonai platėja ir (arba) ilgėja, o dėkliukai išlieka tokio pat storio, todėl
pradėjome koncentruotis į medienos
faneruotę iki 1 mm storio. Draugams
patiko idėja, kad telefono dėklas
labai plonas, padarėme prototipą ir
ėjome toliau. Mugėje „ISM Youth Market“
2015 m. gruodį pristatėme gaminių prototipus. Būtent po šio renginio supratome, kad
gaminys kelia susidomėjimą ne tik jaunimui,
bet ir vyresniems žmonėms“, – verslo pradžią
prisimena M. Pajarskas.
Ne viskas taip lengva
„WoodWe“ gamybinėje veikloje nuolat turi
ieškoti optimalių sprendimų, kad išvengtų
gamybos nukrypimų, nuolat vertinamos
įvairios gamybos efektyvumo ir optimizavimo galimybės. Inovacijos autoriams teko
susirasti, kas tieks kokybiškas žaliavas,
užtikrins sklandžią jų logistiką, o Lietuvoje to padaryti, deja, nepavyko. Lietuvoje
pjaustomos gaminių formos, jie paruošiami
ir išsiunčiami pirkėjui.
Pašnekovas pasakoja, kad „WoodWe“ buvo
abiejų kūrėjų pirmasis verslas, todėl iššūkių
netrūko. „Sudėtingiausia buvo pagaminti
kokybišką produktą, kamavo abejonės dėl
jo sėkmingumo. Viską darėme pirmą kartą
ir gamybos, ir e. prekybos srityse. Įžengėme
į sritį, kuri buvo mums žinoma, bet praktiškai nepaliesta, tačiau ryžtas ir palaikymas
padėjo mums susidoroti su atsiradusiais
sunkumais. Palaikymas iš aplinkos buvo,
reikėjo parodyti rezultatus, tai ir padarėme.
Užsakytas telefono dėklas su pasirinktais kliento žodžiais „Laimę mes kuriame patys...“,
kuriuos jis matys kiekvieną kartą paimdamas
telefoną, buvo tarsi ženklas nesustoti. Nuo
2016 m. gegužės prekiaujame ir nuosekliai

augame“, – prisiminimais dalijasi pašnekovas.
Keliauja į užsienį
Šiuo metu visa „WoodWe“ produkcija skirta
„Apple“ gaminiams. Anot pašnekovo, tai kiek
paprastesnis sprendimas, nes ši įmonė per daug
nekeičia formų, per metus išleidžia nedaug
gaminių, o ir pačius „Apple“ vartotojus žavi
kūrybiškos idėjos bei išskirtinumas.
Tiesa, Lietuvos rinkoje „WoodWe“ produkcija kelią skinasi kiek sunkiau. „WoodWe“
telefono dėklas kainuoja nuo 20 eurų, o kompiuterio dėklas – apie 40 eurų. Pasak pašnekovo, užsienio rinkoje ši kaina yra optimali. Žavu
tai, kad tautiečiai nori būti išskirtiniai, norėtų
įsigyti, tačiau galbūt ne kiekvienas gali skirti
pinigų nišiniam produktui.
„Iššūkių ir netikėtumų visada pilna. Veiksime
sėkmingai, kai pradėsime iš anksto suvaldyti
riziką: ir gamybos, ir prekybos subtilybes. Dabar tenka susidurti su netikėtomis situacijomis,
kurių sprendimas užima laiko, bet tai yra augančio verslo kasdienybė. Mums svarbiausia,
kad tai, ką darome, suteikia malonumą ir matome perspektyvą toliau plėtoti šią verslo idėją.
Todėl, kol turėsime šypseną ant veido, tol ir
veiksime sėkmingai“, – įsitikinęs pašnekovas.
Dalijasi patirtimi
„WoodWe“ įkūrėjai M. Pajarskas ir K. Maračas pasakoja, kad nuosavame versle labiausiai
juos žavi galimybė įgyvendinti idėjas, nepriklausomybė, netikėti sprendimai, laužantys
nusistovėjusias normas ir stebinantys pasaulį.
Šaltinis: Bznstart.lt

RECEPTAS

LAISVĖS GYNĖJŲ DIENĄ ŠIAULIAI AV O K A D Ų I R K A L A K U T I E N O S
MINĖJO KITAIP
TROŠKINYS
Sausio 13-oji ne tik simbolizuoja
netekties skausmą prisimenant žuvusiuosius ir sužeistuosius tą siaubo
ir įtampos kupiną naktį, bet kartu
primena, kad turime kuo didžiuotis ir
dėl ko džiaugtis – tautos susitelkimas
ir ryžtas jau 26 metus mums leidžia
džiaugtis laisve! Tokia mintis į Sausio 13-osios minėjimą Šiauliuose
leido pažvelgti kiek kitaip: atidavus
pagarbą gyvybę paaukojusiems,
centriniame skvere skambėjo roko
muzika ir degė laužai.
Tradicinis Sausio 13-osios minėjimas šiais metais persikėlė į Šiaulių
miesto savivaldybės tarybos posėdžių salę. Šventiniame renginyje „Kelias į LAISVĘ“ dalyvavo Savivaldybės tarybos nariai, parlamento gynėjai, Tremtinių ir politinių kalinių, Šaulių
sąjungos, kitų visuomeninių organizacijų atstovai, moksleiviai. Susirinkusiesiems perskaityti
žuvusiųjų vardai ir pavardės, jų atminimas pagerbtas tylos minute. Tragiškus įvykius prisiminęs
Algirdas Kulikauskas pristatė filmą apie Medininkų tragediją. Į minėjimo dalyvius kreipėsi
Šiaulių universiteto gimnazijos gimnazistas Ainius Pikūnas ir parlamento gynėjas Algirdas
Ulčinas, pastarasis kvietė už savo valstybę kovoti kiekvieną dieną.
Šventinį atminimo renginį skvere prie Savivaldybės 17 valandą pradėjo karių savanorių
iššauta signalinė raketa. Atlikėjai Agnei Michalenkovaitei sugiedojus Lietuvos himną, miesto
širdyje susirinkusius šiauliečius pasveikino miesto meras Artūras Visockas.

Reikės: 1 avokado,
300 g kalakutienos,
1 raudonosios paprikos,
1 svogūno,
5 didelių skiltelių česnako,
ryšelio petražolių,
300 g ryžių,
1 valgomojo šaukšto vynuogių
acto,
50 g sojos padažo,
0,5 stiklinės kalakutienos sultinio, 1 valgomojo šaukšto citrinų
sulčių, aliejaus.
Norimo dydžio ir formos gabalėliais supjaustykite kalakutieną,
papriką ir svogūną. Nulupkite
avokadą, išimkite kauliuką ir supjaustykite kubeliais, pašlakstykite citrinos sultimis. Įkaitintame
aliejuje apkepinkite kalakutieną. Suberkite papriką, svogūną, užpilkite sultiniu ir ant silpnos
ugnies troškinkite apie 15 min. Sudėkite avokadą, susmulkintas petražoles, sutrintą česnaką,
supilkite sojos padažą, actą ir dar kelias minutes pakaitinkite. Išvirkite ryžius (vandens pilkite
dvigubai daugiau nei ryžių), ant viršaus sudėkite troškinį ir viską dar truputį pakaitinkite.
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, vidinis) Kæstuèio g. Jurbarkas,
tel. +370 614 258 45.
1 k. butà Gedimino g. (III a.,
34 kv. m, renovuotame name,
yra balkonas, rûsys, kaina
sutartinë). Jurbarkas, tel. 8
610 28 628.
1 k. butà Kæstuèio g. 39-19
(IV a., 39 kv. m, V aukðtø
name, mûrinis, 16 000 Eur,
ðiltas, jaukus butas, gera
vieta, reikalingas remontas).
Jurbarkas, tel. 8 631 16 113.
1 k. butà Kæstuèio g. (III a.,
33 kv. m, V aukðtø name,
mûrinis, plastikiniai langai,
13 500 Eur. Padarytas remontas virtuvëje, vonioje).
Jurbarkas, tel. 8 634 30 253.
2 k. butà Kauno g. 32 (II a.,
35 kv. m, mûrinis, 6 000 Eur.
Bute yra vienas 12,35 kv. m
ploto kambarys, 6,49 kv. m
ploto atskira virtuvës zona).
Jurbarkas, tel. 8 682 23 759.
2 k. butà Þemaitës g. 25-3 (I
a., II aukðtø name, mûrinis,
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 Kauno g. 38 (V a.,
52 kv. m, V aukðtø name,
mûrinis, plastikiniai langai,
suremontuotas, graþi vieta,
18 000 Eur. Tvarkingas, su
graþiu vaizdu á Nemunà, su
baldais). Jurbarkas, tel. 8
635 72 118.
3 k. butà Kauno g. 23 (V a.,
kaina 10 000 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 652 49 196.
3 k. butà Lauko g. 2A (V a.,
63 kv. m, V aukðtø name,
mûrinis, plastikiniai langai,
suremontuotas, 22 000 Eur.
Du balkonai ástiklinti, butas
apðiltintas, rami vieta, galima
pirkti su baldais). Jurbarkas,
tel. 8 685 08 985.
Centre gyvenamàjá namà
(600 kv. m, su komercinëmis
patalpomis, kaina 88 000
Eur). Jurbarkas, tel. 8 676
79 689.
Namà Dainiø k., Vakaro g.
3 (349 kv. m, I a., mûrinis,
plastikiniai langai, suremontuotas, graþi vieta, 98 400
Eur, 37 arai, sodas, dideli ûkiniai su plastikiniais langais).
Jurbarkas, tel. 8 615 90 299.
Namà Smukuèiuose (54 kv.
m, 12 a sklypas, galima gyventi þiema, komunikacijos,
kaina 26 000 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 601 60 631.
Sklypà Jurbarke (50 a,
komercinës paskirties, tinka
degalinei, kavinei, angarams statyti). Geroje vietoje
Kiduliø miestelyje, prie kelio
Jurbarkas-Ðakiai. Jurbarkas,
tel. 8 640 15 999.
Sklypà Jurbarke (11 000 Eur,
12,6 arø, namø valdos) sklypas Vilties g. Jurbarkas, tel. 8
610 15 222.
Sklypà Jurbarke A.
Giedraièio-Giedriaus g.,
ðalia miðko (15 000 Eur, 15
a, namø valda, komunikacijos, labai ramioje vietoje).
Jurbarkas, tel. 8 656 88 332.
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S o d y b à
Ðvendriðkës k. (15
000 Eur, reikalingas vidaus remontas, iðkart gyventi negalima).
Jurbarkas, tel.
+370 618 24 553.

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

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

Kituose miestuose ir
rajonuose

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

Klaipëdoje ir rajone

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

Raseiniuose ir rajone

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

Ðakiuose ir rajone

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

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

Ðilalëje ir rajone

p a r d u o d a
1 k. butà, Þemaitës 10-35 (III
a., 20 kv. m, III aukðtø name,
4 500 Eur, plastikiniai langai,
ðarvo durys, tualetas ir duðo
kabina, vandens skaitikliai,
rûsyje sandëliukas. Nëra
jokiø ásiskolinimø). Ðilalë, tel.
8 607 54 191.
Apleistà sodybà Bijotø sen.,
Maldûnø k. (su 9,1 ha þeme,
daug senø medþiø, graþi
vieta, nuo greitkelio 200 m).
Ðilalës r., tel. 8 685 86 266.

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

Ðilutëje ir rajone

cm
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2 k. butà (su patogumais,
miesto centre, vanduo ir
kanalizacija neprijungti
prie miesto, yra garaþas,
labai pigus iðlaikymas, prie
namo darþiukas, ðiltnamis).
Tauragë, tel. 8 690 45 107.
2 k. butà Baþnyèiø g. (III
a., 37 kv. m, 20 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 657 93 408.

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

Tauragëje ir rajone

p a r d u o d a

1 k. butà Ateities take 4 (IV
a., renovuotame name, 36
kv. m, yra balkonas, rûsys,
18 000 Eur). Tauragë, tel. 8
699 47 606.
1 k. butà Dainavos g. (I a.,
geros bûklës, plastikiniai
langai, ðarvuotos durys, ástiklintas balkonas, kaina 13
500 Eur). Tauragë, tel. 8 673
35 614.

1 k. butà Ateities take (I a.,
36 kv. m, V aukðtø name,
mûrinis, plastikiniai langai,
20 000 Eur). Savininkës numeris: +353 851 519 374,
Tauragë, tel. 8 651 56 278.
1,5 k. butà Dariaus ir Girëno
g. 32 (V a., plastikiniai langai,
ðarvo durys, kieme árengta
erdvi automobiliø stovëjimo aikðtelë, 19 000 Eur).

Tauragë, tel.: 8 672 35 550, 8
655 55 366.
2 k. butà 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 Gedimino g. 45 (II
a., be baldø). Tauragë, tel. 8
652 13 133.

2 k. butà Baþnyèiø g. 5 (I a.,
48 kv. m, namas renovuotas, padarytas remontas, su
baldais ir buitine technika,
ðarvo durys, tinka komercinei
veiklai). Tauragë, tel. 8 687
30 836.
2 k. butà Gedimino g., prie
IKI, IX a., 19 300 Eur.
Tauragë, tel. 8 657 98 449.
2 k. butà Papuðynio k. Ðilalës
g. (II a., 54 kv. m, II aukðtø
name, mûrinis, 18 500 Eur,
yra garaþas, þemës). Tauragë,
tel. 8 655 82 500.
2 k. butà Gedimino g. 37
(I a., 52 kv. m, IX aukðtø
name, blokinis, plastikiniai
langai, suremontuotas, graþi
vieta, 23 000 Eur, ðarvo durys,
vidinis). 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.

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

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

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

Kursų kaina: 79 € (5 mokymosi val.).
Kursai vyks: Sausio 18 d. 9:00 val.
VISŲ UŽSIREGISTRAVUSIŲ LAUKIA DOVANOS!

3 k. butà Baþnyèiø g. 13-15 (V
a., 53 kv. m, V aukðtø name,
mûrinis, plastikiniai langai,
suremontuotas, graþi vieta,
30 000 Eur). Tauragë, tel. 8
636 46 398.
3 k. butà 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 Dainavos g. 6 (V
a., 64 kv. m, V aukðtø name,
blokinis, 25 500 Eur. Visame
bute plastikiniai langai, paliekama dalis baldø. Ðarvuotos
lauko durys. Bute yra ástiklintas balkonas). Tauragë, tel. 8
608 65 868.
3 k. butà D. Poðkos g. 47 (III
a., 81 kv. m, V aukðtø name,
mûrinis, 57 000 Eur. Gerai
árengtas, su visais baldais ir
buitine technika). Tauragë,
tel. 8 699 67 090.
4 k. butà Pagramantyje.
Tauragës r., tel. 8 652 17 822.
4 k. butà J. Tumo-Vaiþganto
g. 129 (II a., 98 kv. m, V
aukðtø name, mûrinis, 65 000
Eur. Renovuotas namas, su
buitine technika ir baldais).
Tauragë, tel. 8 699 67 090.
Autolauþyno aikðtelæ
Vidþgiriø k. (su pastatais, 1,7
ha þemës, prie kelio TauragëTilþë, 109 000 Eur). Tauragë,
tel. 8 685 86 266.
Du besiribojanèius sodus
(viso 12 arø, 30x40 m,
„Puðyno“ bendrijoje.
Viename sklype ðienaujama
pieva. Kitame namelis 9 kv.
m ir vaismedþiø sodas, kaina
3 590 Eur). Tauragë, Joniðkës
k., tel. 8 659 72 093.
Dviejø namø valdà Jurbarko
g. 28 ir Jurbarko 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 „Jovaro“ bendrijoje
(yra duobë, rûsys, iðtinkuotas) ir þemës sklypà Rydðtato
g. (10 arø). Namo II aukðtà.
Tauragë, tel. 8 698 79 236.

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.

Garaþà „Rato“ bendrijoje
(rûsys po visu garaþu, apðiltintos lubos, trifazis, saugomas
kameromis). Tauragë, tel. 8
614 16 697.

Sodybà (17 000 Eur, kaimelyje, aptverta teritorija, netoli
upë, yra tvenkinys, ûkiniai
pastatai dideli, 70 arø þemës
aplink namà). Tauragë, tel. 8
686 41 268.

Komercines patalpas
Pramonës g. 30 (290 kv. m).
Tauragë, tel. 8 650 25 530.
2 a. mûriná namà Jovaruose
( 9 a., ðiltnamis, ûkinis pastatas, garaþas). Tauragë, tel. 8
640 88 773.
Mûriná namà su mansarda
ir pusrûsiu (gerai árengtas,
su baldais, vietinis ðildymas,
miesto komunikacijos, ûkinis su 2 garaþais ir kitomis
patalpomis, yra 6,5 a þemës,
ðiltnamis, pavësinë, graþi
aplinka). Tauragë, tel. 8 613
43 321.
Namà (vieno aukðto, apðiltintas, dekoratyvinë danga, pakeistas stogas, miesto komunikacijos, 2 garaþai, malkinë,
kiemas trinkelëmis). Tauragë,
tel. 8 611 14 025.
Namà Pagramanèio k.
Vakaro g. 9 (II a., mûrinis,
22 000 Eur, su garaþu, 15 a
sklypas). Tauragë, tel. 8 655
82 500.
Namà P. Joniko g. (70 kv.
m, I a., plastikiniai langai, 56
000 Eur, mûrinis, árengtas,
sklypas 14 a, 2 kambariai,
didelis garaþas). Tauragë, tel.
8 685 21 846.
Namà Lauksargiø k. Tilþës
g. (356 kv. m, II a., mûrinis,
tinkamas komercinei veiklai, 19 500 Eur, 13 a þemës,
pastatas neárengtas, vokiðkø
plytø, yra visos komunikacijos, vanduo). Tauragë, tel. 8
615 50 923.
Þemës sklypà Skaudvilëje (6
000 Eur). Tauragës r., tel. 8
654 32 759.

Sodybà Mineikiðkiø k.,
Maþonø sen. (graþi aplinka,
65 000 Eur, 10 ha þemës, 8
ha dirbama, likusi miðko.
Ràstinis namas, nebaigta
statyba. Kaimo turizmui,
ûkininkavimui). Tauragë, tel.
8 685 42 675.
Þemes sklypà Pilaitës g. (8
a, namo statybai, kaina 15
000 Eur). Tauragë, tel. 8 611
16 886.
Þemës sklypà (10 arø, yra
ûkinis pastatas, pamatas namui, visos miesto komunikacijos, asfaltuota gatvë,
kaina sutartinë). Tauragë, tel.
8 652 89 949.
Þemës sklypà Kavadoniø k.
(13 000 Eur, 4,13 ha þemës
sklypas, pieva, 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 Stragutës k.
(namo statybai, 13 arø).
Ûkininko sodybà (naujai
suprojektuota, 60 arø, ðalia
3 ha þemës). Tauragës r., tel.
8 699 98 041.
Þemës sklypà Tauragëje (8
700 Eur, 8 a sklypas, namu
valda, geroje vietoje, kraðtinis, asfaltuotas privaþiavimas) Vytauto g., kitoje
kelio pusës Norkaièiø bokðto.
Tauragë, tel. 8 652 89 923.

Þemës sklypà uþ Tauragës
2 km (40 arø, prie kelio
Tauragë-Sakalinë, 7 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 685 86 266.

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

n u o m o j a

+Iðnuomoja 1 k. butà
mikrorajone (I a., be baldø,
dirbanèiai moteriai be þalingø áproèiø). Tauragë, tel. 8
656 21 571.
+Iðnuomoja 2 k. butà be
patogumø. Tauragë, tel. 8
600 07 306.
+Iðnuomoja 2 k. butà
Gedimino g., prie IKI, dalis
baldø, IX a. Tauragë, tel. 8
657 98 449.
+Iðnuomoja arba parduoda
odontologijos kabinetà J.
Tumo-Vaiþganto g. Tauragë,
tel. 8 674 30 502.
+Iðnuomoja patalpas (600
kv. m, tinka servisui, gamybai,
sandëliavimui). Tauragë, tel.
8 684 61 318.
+Iðnuomoja Veterinarijos
g. patalpà (40 kv. m, tinka
garaþui, servisui. Yra duobë,
yra montavimo balansavimo
staklës, vanduo, ðildymas,
tualetas. Palankiomis sàlygomis). Tauragë, tel. 8 699
55 435.
Dirbanti mergina iðsinuomotø 1 k. butà. Bûtø gerai,
kad bûtø ðiek tiek baldø.
Tauragë, tel. 8 699 79 382.
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SIUNTINIØ, MOTOCIKLØ
VEÞIMAS Á/IÐ Olandijos,
Vokietijos, 30 Eur. Tel. 8 624
44 245.

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

p a r d u o d a

Nebrangiai senà ðaldytuvà
„Snaigë“. Jurbarkas, tel. 8
616 30 019.
Ðaldiklá „Atlant“ (maþai naudotas, 5 stalèiai, 150 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 604 08 392.

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

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

p e r k a
Aviþas. Tauragë, tel. 8 685
04 467.
Pieno grybà. Tauragë, tel. 8
674 38 133.
Pirksiu apie 200 t paðariniø
kvietrugiø, kvieèiø, aviþø
arba miðinio. Jurbarkas, tel.
8 652 45 521.

d o v a n o j a

Pigiausiai instaliaciniai kabeliai, plokðti ir apvalûs, 1 Eur.
Tauragë, tel. 8 656 47 403.

p a r d u o d a

Statybinæ medienà: dailylentes, grindines terasines
lentas, medienos atraiþas.
Galimas pristatymas.
Jurbarko mieste pristatymas
nemokamas. Jurbarkas, tel. 8
646 44 279.

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

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.

Dviaukðtæ medinæ lovà (ilgis
2 m, 130 Eur). Jurbarkas, tel.
8 601 22 313.
Minkðtàjá kampà, sekcijà,
prieðkambario komplektà, spintas. Geros bûklës.
Tauragë, tel. 8 690 08 899.

Knygas: „Horizontø“ serijos
(55 knygos), „Siluetø“ (37
knygos). Þ. Vernas (9 knygos) bei komplektà su 53
ávairiomis pasaulio ðalimis
„Pasaulis arèiau tavæs“. O.
Balzakas ir È. Dikensas (rusø
k., po 10 knygø). E. Zola
(11 knygø). Kaina sutartinë.
Tauragë, tel. 8 609 37 319.

Sekcijà (vyðninë sp., kampinë,
su rûbø spinta, geros bûklës, talpi, priedas veikiantis
televizorius PANASONIC).
Tauragë, tel. 8 634 01 067.

Mobiløjá juostiná gaterá.
Tauragë, tel. 8 650 10 466.

Graþø persø veislës katinà (kastruotas, 3 metø).
Jurbarkas, tel. 8 641 78 190.

Ðienà. Jurbarkas, tel. 8 614
33 842.

p a r d u o d a

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

Juostinius mobiliuosius gaterius (elektra, benzinas,
dyzelinas). Dyzelinæ 20 kW
elektros stotá. Tauragë, tel. 8
685 69 805.

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

El. vandens ðildytuvà (80 l).
Tauragë, tel. 8 689 09 458.

Ð V E N T I N Ë S
N U O L A I D O S !
P A K E L I A M I
GARAÞO VARTAI.
VIDAUS IR LAUKO
D U RY S : M E D I N Ë S ,
METALINËS, NAUJOS IR
PANAUDOTOS. Klaipëda,
tel. 8 603 10 867.
Trinkeliø, tvorø ir plyteliø
gamybos árangà ir technologijà. Jurbarkas, tel. 8 652 45
521.

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

Nebrangiai senas ðaldytuvà
„Snaigë“. Jurbarkas, tel. 8
616 30 019.

Karvæ (4 verðiø). Tauragë, tel.
8 633 64 956.
Karvæ (ðvieþiapienë, 4 verðiø,
kaina sutartinë). Tauragë, tel.
8 681 92 944.
Kiaulæ (apie 150 kg).
Tauragë, tel.: 8 685 60 235, 8
446 69 440.
Kiaulæ (apie 180 kg, 1,70
Eur). Jurbarkas, tel. 8 637
30 223.
Mësinæ kiaulæ, kaina pagal
susitarimà. Tauragë, tel. 8
685 26 453.
Mësiniø aviø skerdienà ðarolë
veislës (1 kg - 3,50 Eur). Tel.:
8 696 31 654, 8 624 90 324.
Oþkà ir oþkytæ. Tauragë, tel.
8 643 28 865.
Parduodame þàsø skerdienà. Augintos kaime, sveria
apie 5 kg. Kaina 6 Eur/kg).
Jurbarkas, tel. 8 650 88 545.
4 verðiø karvæ. Tel. 8 641
11 947.
Ðienainá (baltuose rulonuose). Tauragë, tel. 8 687 55
632.

Sauskelnes suaugusiam
(vidutinio dydþio, 1 vnt. 0,70 Eur). Tauragë, tel. 8 672
60 522.
Pianinà, kaina 100 Eur.
Jurbarkas, tel. 8 652 45 521.
Plastikines taras 1000 l,
su metaliniais padëklais.
Ðvarios, tvarkingos. Tinka
vandeniui, kurui, skystoms
tràðoms ir t.t. (37-45 Eur),
kanalizacijai (18 Eur), rëmai
(15 Eur), pûslës (3 Eur).
Galime atveþti. Tauragë, tel.
8 673 27 937.
Rudeninius batelius su auliukais (nauji, 39 dydis, 15 Eur).
Kailinius (nauji, rudos sp.,
48-50 dydis). Tauragë, tel. 8
446 72 033.

p e r k a
Perka ûkiðkas svarstykles,
gali bûti iki 500 kg. Jurbarkas,
tel. 8 634 29 719.
Seifà medþiokliniam ðautuvui
(1,10 m ir didesná). Tauragë,
tel.: 8 698 79 401, 8 446 59
438.
Superku bebro sroglius.
Jurbarkas, tel. 8 672 23 826.

Maistines bulves (1 kg – 0,20
Eur). Tauragë, tel. 8 689 85
071.

Stambià, verðingà, geros
karvës juodmargà telyèià.
Sëklinta 2016.06.23. Kaina
sutartinë. Skirsnemunës sen.,
tel. 8 662 35 299.

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

BMW

p a r d u o d a
BMW 318 E46 Compakt (TI,
2002 m., 2 l, benzinas, 105
kW, TA, 2017 08 mën., daug
privalumø, labai gera bûklë,
Lietuvoje pravaþiuota apie
4000 km, kaina 1685 Eur).
Jurbarkas, tel. 8 685 31 383.

FIAT

p a r d u o d a
FIAT SCUDO (1997 m.,
dauþtas, minivenas, 600 Eur)
ir VW PASSAT (1993 m.,
dyz., 600 Eur). Klaipëda, tel.
8 603 10 867.

FORD

Parðiukus. Taurai, tel. 8 614
06 702.
Runkelius. Tauragë, tel. 8
682 24 593.

AUDI

p a r d u o d a
Ieðkau brandaus amþiaus
visapusiðkai vieniðo þmogaus
nukarðinimui uþ materialø
palikimà. Tauragë, tel. 8 689
32 342.

FORD MONDEO (1999
m., 2 l, benzinas, universalas,
vyðninës sp., TA, iki 2018
m., draudimas, 600 Eur).
Tauragë, tel. 8 643 12 904.

Priimu gyventi þmogø uþ
pagalbà ûkio darbuose.
Tauragë, tel. 8 650 67 563.

FORD FOCUS (1999 m.,
1,6 l, benzinas, 400 Eur).
Tauragë, tel. 8 647 80 535.
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MITSUBISHI

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

NISSAN

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

OPEL

p a r d u o d a
OPEL SIGNUM (2003 m.,
2200 cm3, dyzelinas, 92 kW,
mechaninë pavarø dëþë,
heèbekas, sidabrinë sp., 4/5,
210 000 km, TA iki 2018-09,
Lietuvoje neeksploatuotas, 2
300 Eur. Ið Vokietijos, þieminës padangos). Jurbarkas, tel.
8 687 98 393.
OPEL VECTRA (2007 m.,
dyzelinas, 88 kW, mechaninë
pavarø dëþë, universalus,
juoda sp., 4/5, TA iki 2018-09,
Lietuvoje neeksploatuotas, 3
700 Eur, 1,9 l, ið Vokietijos).
Jurbarkas, tel. 8 687 98 393.
OPEL ZAFIRA (2000
m., 2000 cm3, dyzelinas,
mechaninë pavarø dëþë, vienatûris, juoda sp., 4/5, 243633
km, TA iki 2018-11, Lietuvoje
neeksploatuotas, 1 550 Eur,
labai tvarkingas). Tauragë, tel.
8 685 74 511.

PEUGEOT

p a r d u o d a
PEUGEOT 806 (1995 m.,
1,9 l, pavarø dëþë, durelës,
ir kitos dalys). Tauragë, tel. 8
650 54 653.
PEUGEOT 307 (2003 m.,
dyzelinas , karavanas, gera
ðeimyninë maðina, iki 7 vietø,
TA, 2018 11 mën., kondicionierius, kompiuteris, 2 350
Eur). Tel. 8 604 79 756.
PEUGEOT 405 (1993 m.,
dyzelinas). Ðilutës, tel. 8 651
12 859.

RENAULT

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

VOLKSWAGEN

p a r d u o d a
VW GOLF (1993 m., 1,4 l,
benzinas, 3 durø, TA iki 2017
07 mën., vasarinës, þieminës
padangos). Tel. 8 678 43 672.
VW GOLF (1994 m.,
dyzelinas , karavanas, nauja
vaþiuoklë, TA iki 2018 12
mën., ABS, centrinis, 750
Eur). Tel. 8 676 53 570.
VW GOLF (1993 m., 3 durø,
1,4 l, benzinas, vasarinës ir
þieminës padangos, TA iki
2017 04 mën.). Tel. 8 678
43 672.
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.
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VW PASSAT (1999 m.,
dyzelinas, karavanas, TA iki
2018 m., 1 000 Eur). Tauragë,
tel. 8 644 47 346.

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

p e r k a
+Automobilius su ávairiais
defektais. Atsiskaitau ið karto. Sutvarkau dokumentus.
Tauragë, tel. 8 647 35 155.
+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.

p e r k a
Perka rusiðkà motociklà,
mopedà ar automobilá.
Tauragë, tel. +370 654 52
926.

p a r d u o d a

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

Buldozerá prie T-40 (plotis
2,2 m, 360 Eur), transformatorius (380-220, 80 Eur),
rankiná vandens siurblá (50
Eur), grûdø malûnà (savos
g-bos, 11 kW, 3000 aps./min.,
200 Eur), medþio tekinimo
stakles (200 Eur). Tauragë,
tel. 8 689 24 078.

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

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

IÐANKSTINË INFORMACIJA
4,00 Eur.

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

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

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

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

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”.

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.
Parduoda MTZ-80 (1989
m.), gyvuliams veþti priekabà, kultivatoriø, sunkiàsias akëèias, ryðuliná presà
NEW HOLLAND, malûnà,
vandens siurblá, vagotuvà.
Tel. 8 623 13 698.
Pieno auðintuvà WEDHOLM
(900 l, 700 Eur, naudotas).
Tauragë, tel. 8 671 01 640.
Traktoriø T-16 (1400 Eur).
T-16 dalimis. Tauragë, tel. 8
601 23 600.
Plûgus: WIRAH, PLN3 ir jø atsargines dalis
plûgui KVERNELAND.
Kultivatorius (2,6 ir 3,4 m).
Traktorines sëdynes. Tràðø
barstomàjà. Grûdø sëjamàjà
SZ-3,6. Grûdø malûnà.
Akëèias. Arkliná veþimà.
Traktoriø BELARUS 820.
Tauragë, tel. 8 601 75 010.
Traktorines priekabas 2PTS4, 2PTS-2, grudø iðkrovimo
sraigæ (elektrinæ), priekinës
aðies þiedà (4 t priekabai), padangas (traktoriniø priekabø,
4-12 t), iðvertimo cilindrus
(traktoriaus priekabø, 2-4 t).
Ðilutë, tel. 8 678 14 642.
Traktorius dalimis: T-25,
T-40, MTZ-80, JUMZ.
Traktorinæ vienaðæ savivartæ priekabà (850 Eur).
Traktoriø T-16 su hidrauliniu
vairu (1 500 Eur). Traktoriø
DT-20 visà arba dalimis (600
Eur). Tel. 8 646 39 686.
Traktoriø (savadarbis, be
dokumentu, „pupso“ variklis
ir ratai, dëþë GAZ, hidraulas,
reikia paremontuoti, kuriasi,
vaþiuoja, galima dalimis, 700
Eur). Jurbarkas, tel. 8 638
08 241.
Traktoriø MTZ 95.24 (2011
m., 1450 motovalandø, su
frontaliniu krautuvu. Kaina
sutartinë plius PVM). Ðilalë,
tel. 8 650 40 427.
Traktoriø MTZ-80 su
priekaba (TA, draudimas,
geros bûklës). Tauragë, tel. 8
673 45 908.
Traktoriø T- 40HM (1 700
Eur), sëjamàjà (3 m darbinio
ploèio), pakabinama (300
Eur), prikabinamà kultivatoriø (4 m ploèio, yra lyginimo lenta, tankinimo valas,
350 Eur), plûgà (2 korpusø,
150 Eur), bulviakasæ (2 vagø,
400 Eur). Jurbarkas, tel. 8
612 80 930

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

+Pieno ûkiui reikalingi darbininkai. Tauragë, tel. 8 611
24 936.
Pieno ûkiui reikalinga melþëja ir darbininkas (apgyvendina). Ðilalës r., tel. 8 609
42 175.
Reikalingas darbuotojas nedideliame ûkyje. Jurbarkas,
tel. 8 643 17 814.
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+Reikalingas darbininkas
be þalingø áproèiø netoli Tauragës, nedideliame
ûkyje. Pageidautina vyresnio
amþiaus, mokantis vairuoti
traktoriø ir melþti karves.
Galime apgyvendinti. Tel. 8
601 43 098.
Raseiniø r. reikalingas traktorininkas, melþëja, ávairûs
darbininkai (-ës), gali bûti
ðeima, apgyvendiname soc.
garantija, mokamas atlyginimas. Raseiniai, tel. 8 677 17
012, 8 606 46 462.
Reikalingas pagalbinis darbininkas pieno ûkiui Tauragës
rajone. Apgyvendinimas
ir maitinimas nemokamai,
300 Eur. Tauragë, tel. 8 618
10 349.
Reikalingi traktorininkai,
kombainininkas ir melþëjai nuolatiniam darbui.
Jurbarkas, tel. 8 652 45 521.
Reikalingas þmogus, galintis
pamokyti prancûzø kalbos.
Tauragë, tel. 8 633 52 123.
Ûkininkui reikalingi darbininkai mokamas atlyginimas, apgyvendinama.
Raseiniai, tel. 8 614 95 247.

Ieðkau darbo, galëèiau dirbti
uþsienyje ir Lietuvoje, bet
uþsienyje geriau bûtø visokius darbus. Esu 28 metø
vaikinas, esu dirbæs prie
statybø. Tel. 8 638 55 748.
Ieðkau darbo, daþau, tapetuoju, dedu grindis, atlieku
vidinius kitus darbus.
Jurbarkas, tel. 8 685 40 700.
Ieðkau buhalterës darbo.
Jurbarkas, tel. 8 690 83 046.

1

Ieðkau patalpø valymo darbo
gyventojø namuose ir butuose pagal kliento pageidaujamà periodiðkumà: per savaitæ kartà, per mënesá kartà
ar panaðiai. Turiu patirties.
Tauragë, tel. 8 600 18 562.
Tvarkinga moteris, turinti
kulinarës-konditerës specialybæ, dirbusi daug metø
Vokietijoje seneliø slauge,
ieðko darbo. Siûlyti ávairius
kitus variantus. Tauragë, tel.
8 647 77 125.
Vyras ieðko darbo tinkuoja,
glaisto, daþo, atlieka vidaus
ir iðorës darbus prieinama
kaina. Tauragë, tel. 8 631
03 433.
Vyras ieðko darbo, daþo,
glaisto, tapetuoja, deda laminuotas grindis. Tauragë, tel.
8 689 25 070.
Du vyrai ieðko darbo statybose klijuoja plyteles, deda
gipsà, stato karkasinius namus ir t.t. Tauragë, tel. 8 636
28 152.
Ieðkau metalo tekintojo darbo, galiu uþsakymus priimti
ir namie. Jurbarkas, tel. 8
687 87 075.

+Atlieku visus santechninius
darbus. Tauragë, tel. 8 655
19 876.
+Vandens græþiniai.
Geoterminis ðildymas.
Darbai nuo A iki Z. Visoje
Lietuvoje iðtisus metus!
Garantija, aptarnavimas.
www.Melkerlita.lt, tel.: 8 686
83 265, 8 616 08 020.

Atliekame vidaus remonto ir apdailos darbus, gipsas lubos, sienos,
pertvaros, glaistymas,
daþymas, tapetavimas,
plyteliø klijavimas ir t.t.
Ðilutë, tel. 8 648 11 674.
Valome medþiais ir
krûmais apþëlusius
laukus, pievas, griovius,
pakeles ir pamiðkes.
Susidariusias kitimo
atliekas smulkinam medienos smulkintuvu.
Tauragë, tel. 8 602 62
640.

Vieniðas, nevedæs, be
þalingø áproèiø, gyvenantis kaime, materialiai apsirûpinæs vyras
ieðko gyvenimo draugës
rimtai draugystei. Gali
turëti vaikà. Tauragë,
tel. 8 641 73 551.
Norintys gauti pasiskelbusiojo telefono numerá
turi skambinti redakcijai
tel. 8 446 72121.
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TARPTAUTINIS PROJEKTASMIUZIKLAS”ČIGONŲ
PRINCESĖ” (GIPSY PRINCESS
SHOW)
Tik vasario 2d. 18.00 val. Tauragės Kultūros
centre, vyks Tarptautinis projektas- miuziklas „Čigonų princesė“ . Šis analogų Lietuvoje
neturintis renginys - tai muzikinio projekto
“GIPSY PRINCESS ŠOW“ koncertinio turo
per visą Europą dalis, kuriame dalyvauja 10 atlikėjų. Tai nuostabaus balso savininkai: solistai Ana ir Rinaldo (Ispanija), čigoniško šokio
žvaigždės: sesės Lilijana ir RADA KOZINY
(Ukraina), Margarita ir Juliana (Latvija). Šį
renginį papuoš muzikantai-virtuozai: smuikininkas Kaspars Pudniks (Latvija), gitaros
meistras Agry Rich (Airija) bei perkusininkas
Artur Aeropetian (Armėnija). Šio projekto
pro-diuseris yra legendinės grupės „HIPERBOLĖ“ įkūrėjas Viktoras Prapras. Atlikėjai,

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

KLAIPËDOS VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS
2017 M. SAUSIS-VASARIS
REPERTUARAS
12 d., ketvirtadienis, 18.30 val.
Dan Goggin „Šounuolynas“. 2 veiksmų muzikinė
komedija. Bilietų kainos – 7,00 €, 9,00 €, 11,00 €
13 d., penktadienis, 18.45 val.
Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčia
(Rumpiškės g. 6). Johannes Brahms „Vokiškasis
requiem“. Renginys nemokamas.
15 d., sekmadienis, 12.00 val.
„Ten, kur gyvena pabaisos“. Spektaklis visai šeimai
Bilietų kainos – 5,00 €, 7,00 €, 9,00 €. Renginio dieną
bilietai brangs.
15 d., sekmadienis, 18.00 val.
Mažosios Lietuvos simfoninio orkestro ir Klaipėdos
valstybinio muzikinio teatro choro koncertas, skirtas
Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos 94-sioms
metinėms. 1 dalies koncertas. Įėjimas nemokamas
su kvietimais, juos galima pasiimti nuo sausio 12 d.
teatro kasoje.
20 d., penktadienis, 18.30 val.
Piotras Čaikovskis „Jolanta“. 2 veiksmų opera rusų
kalba. Bilietų kainos – 10,00 €, 12,00 €, 14,00 €
21 d., šeštadienis, 18.30 val.
Johann Strauss „Šikšnosparnis“. 3 veiksmų operetė
Bilietų kainos – 7,00 €, 9,00 €, 11,00 €. Renginio
dieną bilietai brangs.

RENGINIAI
JURBARKE IR RAJONE

SAUSIO 19 D. 18 VAL. Kino filmas „Be 5 min. vedę“ Jurbarko kultūros centre.
SAUSIO 21 D. 19 VAL. Radži ir Agnės koncertas Skirsnemunėje.
SAUSIO 22 D. 13 VAL. Komedija „Striptizo ereliai“ Jurbarko kultūros centre.

22 d., sekmadienis, 12.00 val.
Dėmesio! Dėl vieno iš pagrindinių atlikėjų ligos
atšaukiama sausio 22 d. opera vaikams „Bulvinė
pasaka“. Vietoje šio spektaklio kviečiame žiūrėti
muzikinę pasaką vaikams „Verpalų pasakos“.
Bilietai, nusipirkti į „Bulvinę pasaką“, galios spektakliui „Verpalų pasakos“.
Jei norėtumėte grąžinti bilietus, tai galima padaryti
visose „Tiketa“ kasose iki vasario 5 d.

TAURAGĖJE IR RAJONE

SAUSIO 22 D. 12 VAL. Seminaras „Sveikos gyvensenos
diena“ Tauragės kultūros rūmuose.
ŠAKIUOSE IR RAJONE

SAUSIO 19 D. 19 VAL. Kino filmas „Be 5 min. vedę“. Šakių
kultūros centre.

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

ŠILUTĖJE IR RAJONE

SAUSIO 17 D. 18 VAL. Komedija „Prie dangaus vartų“
PREMJERA!. Šilutės kultūros ir pramogų centre.
SAUSIO 19 D. 18 VAL. Vitalijos Katunskytės ir grupės
koncertas Šilutės kultūros ir pramogų centre.
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