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SVEIKATA

TAURAGĖ

KAIP GREITAI IR BE SPORTO PAPLONINTI TALIJĄ: VENKITE ŠIŲ PILVĄ
PUČIANČIŲ PRIEŠŲ
Dažnai žmonės kenčia nuo
išsipūtusio pilvo, tačiau retai
kuris žino kodėl, ar kaip to atsikratyti. Kaip atsikratyti pilvo
riebalų? Pirmiausia jeigu jums
dažnai pučia pilvą, nustokite
gerti tai malšinančius vaistus.
Taip, netgi ir tiems, kurie dažnai
susiduria su šia problema, patariama geriau rinktis natūralias
priemones to atsikratyti.

2

Dažniausiai pilvo pūtimą
sukeliantys gėrimai ir maisto
produktai
Pieno produktai – turbūt teko
ne kartą girdėti, kad pieno produktai gali
sukelti pilvo pūtimą. Todėl su šia problema
dažnai susiduriantiems žmonėms patariama
vengti pieno, sūrio, jogurto ir kt., o vietoje to
rinktis sojos, kokosų ar migdolų pieną.
Brokolis, kopūstai ir šparagai – nors šios
daržovės yra itin sveikos, tačiau jose esanti rafinozė sukelia dujų kaupimąsi ir pilvo pūtimą.
Pupelės – šioje daugelio pamėgtoje daržovėje pilna oligosacharidų, kurie žmogaus
kūne nėra virškinami. Siūloma prieš valgant
pupeles išmirkyti ir taip pašalinti dalį angliavandenių.
Obuoliai ir kriaušės – taip, šiuose vaisiuose gausu sveikatai naudingų medžiagų,
tačiau jautrūs skrandžiai jų dažnai nesugeba
virškinti.
Guma – kramtant gumą mes ryjame dažniau negu įprastai, o tai reiškia, kad ryjame
ir daugiau oro.
Sūrus maistas – tai, ko gero, yra gana akivaizdu. Sūriame maiste yra gausu natrio, kuris
mūsų kūne „sulaiko“ vandenį.
Gazuoti gėrimai – taip, šiai kategorijai
priklauso gaivieji gėrimai, alus ir kita. Štai ką
jums reikia žinoti – gazuoti gėrimai išskiria
anglies dioksidą, kuris sukelia pilvo pūtimą.
Ekspertai pasiūlė labai paprastas ir
natūralias medžiagas, kurios padės šio
diskomforto atsikratyti
Pankolis ir pankolio sėklos. Pirmiausiai,
reikia žinoti, kad pankolio sėklos veikia kaip
antispazminė priemonė, todėl jie yra itin
naudingi, kovojant su pilvo pūtimu.
Kmynai. Kmynuose yra gausu dujų susikaupimą mažinančių savybių, o tai reiškia,
kad kmynai padeda kovoti su dujų gamyba
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ir šalinimu.
Imbieras. Dėl jame esančio baltymus
skaidančio fermento jis dar yra labai naudingas ir kovojant su žarnyno problemomis
– imbieras padeda šalinant dujas ir mažinant
pilvo pūtimą.
Ananasas. Jame gausu galingų, su uždegimais kovojančių savybių.
Mėtų arbata. Mėtų arbata ne tik puikiai
veikia kaip atpalaidavimo priemonė, tačiau
ir padeda nuraminti virškinamąjį traktą. Be
to, yra daugybė medicininių tyrimų, įrodančių mėtų arbatos naudą suerzintam žarnynui.
Ramunėlių arbata. Ši arbata yra ne tik
itin sveika, tačiau taip pat turi ir stiprių dujų
kaupimąsi, spazmus ir uždegimus mažinčių
savybių. Ji taip pat raminamai veikia virškinamojo trakto gleivinę ir padeda žmogaus
kūnui atsipalaiduoti.
Papaja. Pasak ekspertų, šis vaisius yra
labai galingas, mažinant pilvo pūtimą. Jame
taip pat gausu fermentų ir jis yra puiki virškinamąjį traktą erzinančių parazitų naikinimo
priemonė.
Petražolė. Žalia petražolė puikiai tinka ne
vien gaiviam burnos kvapui, bet ir susidoroti
su virškinimo problemomis. Ekspertų teigimu, petražolė yra puikus natūralus diuretikas
– tai reiškia, kad ji padeda pašalinti druskos
perteklių iš kūno bei padeda sumažinti vandens svorį, dujų kaupimąsi ir pilvo pūtimą.
Obuolių sidro actas ir citrina. Tai, ko
gero, yra pati įdomiausia priemonė kovoti su
pilvo pūtimu, o ją pagaminti – labai paprasta.
Reikia sumaišyti 1-2 valgomąjį šauktą obuolių sidro acto puodelyje vandens arba vietoje
acto į vandenį įspausti pusę arba vieną pilną
citriną ir viską išgerti. Skanaus!

VIETOJ MOKYKLOS STADIONO –
PRIPUČIAMA SPORTO ARENA
Pripučiamos, multifunkcinės arenos įrengimo vizija Tauragėje
įgauna pagreitį. Pagal
parengtą investicinį
projektą planuojama
daugiafunkcės arenos
statybos darbų vertė – 3
154 000 eurų.
Sporto komplekso statybai savivaldybė iš biudžeto planuoja skirti 20
proc. reikiamos sumos.
Statyti pripučiamą modernią areną numatyta
„Šaltinio“ progimnazijos
stadione, vietoj futbolo
aikštyno. Arenoje būtų
po kelias krepšinio, rankinio sales, futbolo salė. Taip pat tribūna žiūrovams. Šalia arenos būtų įrengta automobilių
stovėjimo aikštelė. Tačiau jei departamentas šią idėją palaimins, gali tekti tikslinti vietovę.
Tauragės rajono savivaldybės tarybos posėdyje kai kurie politikai sunerimo, ar tokie užmojai
neprieštarauja šalies mokykloms taikomoms higienos normoms, kurių vienas punktų draudžia
mažinti veikiančių mokyklų sklypų dydžius.

JURBARKAS

JURBARKO KREPŠINIO KOMANDA
PARSIVEŽĖ PERGALĘ IŠ PASVALIO!
Jurbarko „Jurbarkas“ svečiuose
įveikė Pasvalio „Melioraciją“ ir
pasiekė pirmąją pergalę 2017
metais.
Po ilgos pertraukos ir keturių iš
eilės pralaimėjimų Jurbarko „Jurbarkas“ pagaliau iškovojo taip
lauktą pergalę ir vis dar išlaiko
6ąją vietą bei galimybę turnyrinėje lentelėje siekti 1-osios vietos.
Šeštadienį 14.00 val. įvykusiose
varžybose jurbarkiečiai rezultatu
62:70 įveikė savo varžovus. Rezultatyviausiai komandoje žaidė:
Valdas Undraitis 20, Giedrius
Jevstignejevas 11, Lukas Patašius
11 ir Elonas Pokanevič 10.

PAKRUOJIS

PIRMASIS LEDO SKULPTŪRŲ IR ŠVIESOS
FESTIVALIS – PAKRUOJYJE

NAUDINGA ŽINOTI

INDUKCINĖS KAITLENTĖS PRIVALUMAI, KUO SKIRIASI NUO ELEKTRINIŲ
KAITLENČIŲ
Kaitlenčių būna dujinių ir elektrinių, o
pastarosios skirstomos dar ir į indukcines.
Ką slepia šis žodis, kas yra indukcija?
Kas yra indukcija? Indukcija – kaitinimo režimas, paremtas elektromagnetine
jėga, sukuriama tarp gaminimo zonos ir
specialaus ant tokios zonos esančio indo.
Šiluma generuojama tik toje vietoje, kurioje kaitlentės jutikliai fiksuoja gaminimo
indą. Tai pats greičiausias ir efektyviausias
gaminimo būdas.
Greitas ir taupus gaminimo būdas. Ant
indukcinės kaitlentės patiekalus pagaminsite
greičiau, kadangi įjungus kaitinimo zoną
pasirinkta galia pasiekiama iš karto. Naudodamiesi šia kaitlente sutaupysite energijos,
nes gaminimo zonos reaguoja akimirksniu,
be laipsniško įkaitimo fazės.
Saugumas. Pasirinkę indukcinę kaitlentę
būsite visiškai saugūs – jei ant kaitvietės
paviršiaus nėra gaminimo indo, kaitvietės
zona nekaista, todėl prilietę valdymo skydelį
atsitiktinai neįjungsite prietaiso.
Paprasta valyti. Jei indukcinę kaitvietę išjungsite, ji sureaguos iš karto, todėl verdamas
pienas ir kiti skysčiai neišbėgs. Jei skysčiai
išsipiltų, jaudintis neverta, kadangi kaitvietė
vėsi ir prie jos maisto likučiai nepridega. Jei

būtina, kaitlentės paviršių pakanka nušluostyti, ir jis vėl taps švarus.
Tinkantys indai. Svarbu žinoti, jog ant
indukcinių kaitlenčių nenaudojami ketaus
puodai. Jei vis dėlto norima gaminti naudojant pastaruosius, derėtų pasidomėti, ką siūlo
gamintojai. Tiksliau, asortimente neretai
būna galimybė rinktis kombinuotą kaitlentę.
Indukcinės kaitlentės pasižymi saugumu,
leidžia greitai ir taupiai gaminti, o valymo
procesas neapsunkina. Taigi, tai yra visapusiška pagalba ruošiant maistą. Tik reikia
nepamiršti, kokie indai tinkami, o kokie ne.
Ir žinoma, tai kas turi daugiau privalumų,
daugiau ir kainuoja.

Ledo meistrai ir Pakruojo dvaras vasario 24-26 dienomis organizuoja “ledinį” festivalį „Pasaka“, kurio metu ketina sukurti tikrą ledo ir lazerių fiestą, suburdamas geriausius ledo meistrus,
parodyti savo kūrybiškumą.
Renginiu susidomėjusių ir žiemiško oro nepabūgusių laukia gausybė pramogų. Žiemiškas
renginys, žinoma, neapsieis ir be sniego gniūžčių karo, sniego skulptūrų lipdymo, pasivažinėjimo rogėmis. Vakare dvarą nutvieks šviesų ir lazerių šou, parke atgims paslapingos šviesos
būtybės, kurios sukurs magišką pasakos atmosferą. Iš 20 tonų skaidraus ir 15 tonų neskaidraus
ledo planuojama išskobti 10 didžiulių (3-4 metrų aukščio) ir 20 mažesnių (1-2 metrų aukščio)
ledo kūrinių pasakų motyvais.

SILUTE

ESTAKADA Į RUSNĘ GALI IŠKILTI
2020-AISIAIS
Rusniškiai, kamuojami
potvynio, jau pavargo
aimanuoti, guostis ar
prašyti. Nebetiki, kad
estakada kada nors bus
pastatyta, nes politikai
jau dešimtmetį tik ir
maitina pažadais. Lietuvos automobilių kelių
direkcijos vadovas Egi-
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dijus Skrodenis žada, kad salos gyventojų gyvenimai pasikeis 2020 metais.
Dar pernai atlikta ir poveikio aplinkai analizė. Iki pavasario žadama paskelbti konkursą
techninio projekto parengimui. Prognozuojama, kad projektavimo procedūros gali užtrukti iki
2018-ųjų vidurio.
Skaičiuojama, kad estakada galėtų kainuoti apie 7 mln. eurų. Anksčiau skelbta, jog estakados
kaina gali siekti ir iki 12 mln. eurų.
E. Skruodenis pažymi, kad, vertinant ekonominio naudingumo aspektu, estakada neatsipirks,
tačiau projekto svarbą lemia ir palengvinimas turizmo plėtrai Rusnėje.

PALANGA

LYGIAI PO MĖNESIO KURORTE PASKLIS
AGURKAIS KVEPIANČIOS ŽUVIES AROMATAS
Likus lygiai mėnesiui iki šventės „Palangos stinta“ kurorto J.
Basanavičiaus gatvėje pakvipo
šia žuvimi – aptarti pasirengimą
artėjančiai šventei susirinkę Stintų ordino nariai iškepė pirmąsias
stintas bei konstatavo – žuvies
bus pakankamai, tad vasario 18 d.
vyksiančioje šventėje „Palangos
stinta“ nestigs nei smagių atrakcijų, nei gardžių vaišių.
Jau keturioliktoji šventė „Palangos stinta“ tradiciškai šurmuliuos
tris dienas – vasario 17-19 dienomis, bet didžiausio svečių skaičiaus laukiama šeštadienį, vasario 18 d.
Jau dabar žinoma, jog šiemet šventėje Palanga sulauks rekordinio dalyvių skaičiaus – nors
registracija į šventę dar nėra baigta, „Palangos stinta“ jau sulaukė didžiulio tiek kulinarinių
patiekalų pateikėjų, tiek žvejų įmonių, tiek tautodailininkų iš Žemaitijos regiono dėmesio, tad
šiemetinė „Palangos stinta“ bus trečdaliu didesnė, nei anksčiau.

KAUNAS

SUOMIAI Į SIJŲ GAMYKLĄ KAUNE INVESTUOJA 9 MLN. EURŲ
Penktadienį Petrašiūnuose įbetonuota simbolinė kapsulė, žyminti naujos sijų gamyklos statybų
pradžią. Planuojama, kad suomių
kapitalo įmonės „PEIKKO Lietuva“
gamykla, į kurią bus investuota 9
mln. eurų, pradės veikti nuo rugsėjo.
Bendrovės „Autokausta“ statomas
beveik 14 metrų aukščio, T formos
pastatas susidės iš dviejų korpusų,
iš viso gamyklos plotas sieks apie
6000 kv. m. Prognozuojama, kad
kas savaitę gamykloje bus pagaminama apie 250 kompozitinių sijų.
Naujoji gamykla bus trečioji metalo konstrukcijų gamykla Lietuvoje. Pradėjus veiklą Petrašiūnuose įmonė bus pajėgi pagaminti apie 1000 tonų įvairių metalo konstrukcijų per mėnesį.

KLAIPĖDA

ADVENTUR 2017: KLAIPĖDAI –
IŠSKIRTINIS DĖMESYS
Klaipėda dalyvauja turizmo ir aktyvaus laisvalaikio parodoje ADVENTUR 2017. Uostamiestis prisistato
bendrame Klaipėdos regiono stende,
į kurį lankytojus kviečia smilgininkai. Kadangi Klaipėda šiemet – Lietuvos kultūros sostinė, Klaipėdos
krašto stende netrūksta kultūrinių
renginių. Stendą puošia bangolaužis,
kurį klaipėdiečiai ir miesto svečiai
jau matė per Klaipėdos – Lietuvos
kultūros sostinės atidarymo renginį.
Klaipėdos regiono stendo grafinio
dizaino idėjos autoriai „DADADA
Studio“.
ADVENTUR 2017 kviečia paragauti pasaulio ir Lietuvos, tačiau
ragavimas suprantamas ne tik kaip patiekalų skoniai, kartu tai ragavimas ausimis, akimis ir
širdimi. Klaipėdos kraštas šią temą transformuoja savaip ir parodos lankytojus pasitinka su
šūkiu „Paragauk Klaipėdos kultūros“.

ŠIAULIAI

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRĖ:
ŠIAULIUOSE PRIVALO IŠLIKTI UNIVERSITETINIS MOKSLAS
Nors Vyriausybės pristatytose aukštojo mokslo sistemos pertvarkos gairėse valstybinių universitetų skaičių šalyje norima gerokai sumažinti, pasak ministrės Jurgitos Petrauskienės, tai
tik impulsas permainoms, siekio uždaryti Šiaulių universitetą esą nėra.
Pasak ministrės, aukštojo mokslo pertvarką Vyriausybė pradeda siekdama sustiprinti visą švietimo sistemą. Egzistuojanti studijų ir universitetų finansavimo tvarka nebeatitinka nei valstybės,
nei verslo lūkesčių. Situacija ne tik Šiaulių, bet ir visos šalies aukštojo mokslo įstaigose yra
sudėtinga, tam didžiausią įtaką turi demografinė, darbo rinkos situacija ir kiti faktoriai. Tačiau
J. Petrauskienė neigė, kad pertvarkos taikinyje – regioniniai ir, būtent – Šiaulių universitetas.
Ministrė patikino, kad Šiauliuose universitetinis mokslas privalo išlikti, ir ministerija lauks
pasiūlymų, koks jis turėtų būti.
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SMULKUS VERSLAS

SUGALVOTA DOVANA SŪNUI TAPO
VERSLU
Kai Aura Varnienė ima
į rankas nėrimo vašelį ir
siūlus, ji sukuria stebuklus. Bent jau patiems
mažiausiems jos kuriami rankų darbo žaislai
neabejotinai prilygsta
nedideliam stebuklui.
Iki smulkmenų apgalvojusi kiekvieną neriamo
žaislo detalę, ji įkūnija
mieliausius žvėrelius,
kurie neabejotinai tampa
geriausiais vaikų draugais. Apie retą pomėgį,
virtusį sėkmingu verslu,
kalbamės su „Beloved
Toys“ įkūrėja A. Varniene.
Norėjosi originalios dovanos
Pašnekovė pasakoja, kad visą savo gyvenimą praleido aktyviai: sportavo ir šoko.
Moteris pradėjo choreografijos studijas,
tačiau jas buvo priversta laikinai sustabdyti
dėl netikėtos motinystės. Šiuo metu penkiametį sūnų Tautvydą ir trejų metų dukrytę
Frėją auginanti jauna mama sako, kad visada
mėgo rankdarbius. „Turbūt tai perėmiau iš
savo mamos, kuri ir mezgė, ir siuvinėjo.
Paauglystėje net pati siuvausi rankinukus“,
– su šypsena prisimena A. Varnienė. Tačiau
labiausiai išskirtinių žaislų kūrėjai patiko
nerti, o šį pomėgį atgaivino gimęs sūnus.
„Norėjosi savo vaikui sukurti kažką unikalaus – ko niekas kitas neturi“, – atskleidžia
pašnekovė. Taip gimė pirmasis nertas žaisliukas – avinėlis, kurį žaislų kūrėja prisimena
dar ir šiandien.
Žaislų kūrėja naudoja iš Japonijos atkeliavusią techniką „Amigurumi“. Pirmuosius
žingsnius, kaip pradėti gaminti tokius žaislus,
padiktavo interneto platybės, o toliau A.
Varnienė pasitelkė tik savo fantaziją. „Visi
žaisliukai yra mano autoriniai darbai. Nors
pasaulyje nemažai kas neria tokius pliušinius
žaislus, tačiau aš nekopijuoju ir kiekvienam
žaislui stengiuosi suteikti unikalumo, kad jis
būtų toks vienas“, – sako sau aukštus tikslus
užsibrėžusi žaislų kūrėja. Ji taip pat priduria,
kad kiekvienas žaislas nunertas iš 100 proc.
medvilnės siūlų, kuriuos pati siunčiasi iš
Prancūzijos.
Į dienos šviesą – po trejų metų
Kol šis pomėgis tapo A. Varnienės pagrindiniu gyvenimo šaltiniu, prabėgo nemažai
laiko. Tik po trejų metų moteris ryžosi žaislų
kūrybą paversti verslu. „Esu maksimalistė,
todėl visada noriu, kad viskas būtų tik geriausios ir aukščiausios kokybės“, – neslepia
ji. Nors artimieji ir draugai jau seniai ragino
kūrėją pardavinėti žaisliukus, A. Varnienė
ryžosi tai daryti tik tuomet, kai pačiai nebe-

liko jokių abejonių, kad kiekviena žaisliuko
detalė ne tik gerai apgalvota, bet ir kokybiška.
„Net nebesuskaičiuoju, kiek nunėriau
katinų“, - sako A. Varnienė.
„Beloved Toys“ įkūrėja viską sukūrė pati:
ir logotipą, ir pavadinimą, kuris buvo tapęs
nemažu galvos skausmu. „Ilgai svarsčiau...
Tačiau daugelis tėvų siunčia man savo vaikų
nuotraukas su žaisliukais. Tad jie tikrai yra
mylimi, ką ir reiškia iš anglų kalbos išverstas
pavadinimas“, – pasakoja A. Varnienė.
Moters pastangos atsipirko. Ji prisipažįsta,
kad pati nesitikėjo tokios sėkmės. Lietuviai
jau spėjo pamėgti nertus pliušinukus, todėl
užsakymų niekada netrūksta. Kūrėja į kiekvieną žaislą stengiasi įdėti ką nors nauja, kad
jie iš tiesų būtų originalūs, todėl vieną žaislą
pagaminti užtrunka. Vidutiniškai tam reikia
dviejų darbo dienų. Unikalų žaislą galima
įsigyti nuo 35 eurų.
Moteris pastebi, kad lietuviai itin mėgsta
rinktis kačiukus. „Net nebesuskaičiuoju, kiek
nunėriau katinų“, – juokiasi moteris. Antrieji
pagal populiarumą – meškučiai. Tačiau nerti
žaislai sulaukia ne tik lietuvių dėmesio. Žaisliukai jau buvo išsiųsti į Jungtines Amerikos
Valstijas, Jungtinę Karalystę, Nyderlandus ir
net Turkiją.
Trokšta įgyvendinti idėjas
Energinga mama sako, kad turi dar labai
daug idėjų, tačiau jų visų nespėja įgyvendinti.
Ji visas jas rašosi ir tikisi, kad, atsiradus daugiau laisvo laiko, jas materializuos ateityje. To
žaislų kūrėja linki ir kitoms jaunoms verslininkėms: „Ypač jaunoms mamoms, kurios nori
išbandyti ką nors nauja gyvenime ir susikurti
savo verslą. Tiesiog nebijokite, eikite pirmyn.
Būkite kūrybingos, nebijokite ir bandykite.“
A. Varnienė priduria, kad gyvenime reikia
viską išbandyti ir siekti maksimumo. Gali būti,
kad užsibrėžei per daug ir nemoki ar negali
vienas to pasiekti, pavyzdžiui, tau trūksta kapitalo tam tikriems sumanymams įgyvendinti,
komandos.
Šaltinis: BZNstart.lt

RECEPTAS

YPATINGAI SKANIOS FARŠU ĮDARYTOS
PAPRIKOS
Ingredientai: 4 vnt. saldžiosios
raudonosios paprikos, 50 g ryžių,
200 g kiaulienos faršo, 1 vnt.
svogūnas, pagal skonį pipirų,
pagal skonį druskos, 100 ml sultinio, 4 šaukštai grietinės.
Gaminimas:
Nupjaukite paprikų viršūnes su
koteliu ir labai atidžiai išvalykite
sėklas.
Faršą apkepkite keptuvėje su
smulkiai supjaustytu svogūnu,
prieskoniais.
Suberkite ryžius, maišant kepkite
kelias minutes ir įpilkite sultinio.
Išmaišykite ir troškinkite 5 minutes.
Įdarą sudėkite į paprikas, ant viršaus uždėkite po didelį šaukštą grietinės ir uždenkite nupjautomis viršūnėlėmis.
Sustatykite įdarytas paprikas į kepimo indą.
Kepkite iki 190 laipsnių įkaitintoje orkaitėje apie 30 minučių. Skanaus.
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Jurbarke ir rajone

p a r d u o d a

2

1 k. butà (V a., 30 kv. m, V
aukðtø name, mûrinis, plastikiniai langai, suremontuotas,
graþi vieta, 10 000 Eur, su
rûsiu, renovuotame name)
Kæstuèio g. Jurbarkas, tel.
+370 614 258 45.
1 k. butà Gedimino g. (III a.,
34 kv. m, renovuotame name,
yra balkonas, rûsys, kaina
sutartinë). Jurbarkas, tel. 8
610 28 628.
1 k. butà Naujamiestyje,
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.
1 k. butà Kæstuèio g. ( IV
a., mûriniame V a. name,
didelis balkonas, sandëliukas,
tvarkingas). Jurbarkas, tel. 8
631 16 548.
2 k. butà Lauko g. 2a-5 (II a.,
50 kv. m, VI aukðtø name,
mûrinis, plastikiniai langai,
15 000 Eur). Jurbarkas, tel. 8
647 42 210.
2 k. butà Kauno g. 32 (II a.,
35 kv. m, mûrinis, 6 000 Eur.
Bute yra vienas 12,35 kv. m
ploto kambarys, 6,49 kv. m
ploto atskira virtuvës zona).
Jurbarkas, tel. 8 682 23 759.
2 k. butà Þemaitës g. 25-3 (I
a., II aukðtø name, mûrinis,
tinkamas komercinei veiklai.
Ðiuo metu yra dëvëtø rûbø
parduotuvë. Atskiras áëjimas). Jurbarkas, tel. 8 686
11 797.
2 k. butà 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.
3 k. butà S. Daukanto g. 25,
ðalia Naujamiesèio m-klos
(67,70 kv. m, atliktas kapitalinis remontas, yra baldø).
Jurbarkas, tel. 8 683 94 038.
3 k. butà Kauno g. 23 (V a.,
kaina 10 000 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 652 49 196.
3 k. butà Sodø g. (II a.,
mûrinis namas, centrinis
ðildymas, nuotekos miesto
sistemoje, yra þemës, garaþas) arba galima pirkti visà
namà. Jurbarkas, tel. 8 603
54 942.
3 k. butà (su prieðkambariu,
III a., 78 kv. m, butas tvarkingas, suremontuotas) arba
keièiu á 2 k. butà. Jurbarkas,
tel. 8 638 57 096.
3 k. butà Lauko g. 2A (V a.,
63 kv. m, V aukðtø name,
mûrinis, plastikiniai langai,
suremontuotas, 22 000 Eur.
Du balkonai ástiklinti, butas
apðiltintas, rami vieta, galima
pirkti su baldais). Jurbarkas,
tel. 8 685 08 985.
4 k. butà Dariaus ir Girëno
g. (II a., 79 kv. m, langai
plastikiniai, durys ðarvuotos, kambariai nepereinami,
geras planavimas). Jurbarkas,
tel. 8 625 93 347.
Dalá namo ( miesto ðildymas,
1 a. þemës, ûkiniai pastatai,
galimybë pirkti visà namà).
Jurbarkas, tel. 8 601 23 567.
Girdþiø sen. Gudeliø km.
30 ha. þemæ ûkio paskirties,
þemës sklypas, naðumo balas
58.1. Tel. 8 685 35 327.
Centre gyvenamàjá namà
(600 kv. m, su komercinëmis
patalpomis, kaina 88 000
Eur). Jurbarkas, tel. 8 676
79 689.
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Mediná namà
miesto centre
(yra 20 a þemës).
Jurbarkas, tel. 8
618 25 589.
Mûriná namà
Skirsnemunëje
(yra ûkinis pastatas, yra þemës 15
a). Tel. 8 686 04
395.
N
a
m
à
Smukuèiuose
(54 kv. m, 12 a
sklypas, galima
gyventi þiemà,
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 A.
Giedraièio-Giedriaus g.
(ðalia miðkas, 15 000 Eur, 15
a, namø valda, komunikacijos, labai ramioje vietoje).
Jurbarkas, tel. 8 656 88 332.
Sodà Greièiuose, „Vieversio“
bendrijoje, sklypo Nr. 254
(medinis II a. namelis su
baldais, garaþas mûrinis,
tvarkingas ðulinys, sklypas
aptvertas). Jurbarkas, tel. 8
683 94 038.
Sodybà Skirsnemunëje (yra
mûriniai pastatai, þemës 0,15
a). Jurbarkas, tel. 8 654 95
018.
Sodybà Ðvendriðkës k. (15
000 Eur, reikalingas vidaus
remontas, iðkart gyventi negalima). Jurbarkas, tel. +370
618 24 553.
Þemës sklypà Jurbarkuose,
Dainiø k. (25 300 Eur, 5,5
ha dirbamos þemës) netoli Jurbarko miesto ribos,
Mituvos g. Jurbarkas, tel. 8
656 90 118.

p e r k a
3-4 k. butà P. Cvirkos g. 11,
13, 7. Jurbarkas, tel. +370
603 81 950.

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

Këdainiuose ir rajone

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

Kituose miestuose ir
rajonuose

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

Klaipëdoje ir rajone

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

Raseiniuose ir rajone

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

Ðakiuose ir rajone

Ðilutëje ir rajone

p a r d u o d a

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

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

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

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

Sodybà Ðilutës r. (0,67 a
sklypas, vienkiemis, gyvenvietës centre, prie pagrindinio
plento, 5,65 ha þemës aplink
namus, ðalia miðkas, graþi
vieta). Tel. 8 623 13 698.

Tauragëje ir rajone

p a r d u o d a
1 k. butà (I a., su patogumais,
yra balkonas, 40,8 kv. m).
Tauragë, tel. 8 672 38 513.
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Organizuojame TR1; TR2; SZ; SM kategorijų ir KRAUTUVŲ vairuotojų
mokymus (mokiniai registruojami nuolat ! )

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

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

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

PR

PRADĖKITE METUS SU NAUJU IŠMANIUOJU IŠ „TELE2“

Nauji metai yra puiki galimybė atsinaujinti. Jeigu planavote seną telefoną
pakeisti nauju, dabar tam tinkamiausias
metas. Nauji išmanieji telefonai „Tele2“
salonuose dabar vos nuo 3 Eur/mėn.
„Tele2” jums siūlo įsigyti „Huawei“
arba „Samsung“ išmaniuosius telefonus
už gerą kainą. Pasiūlymas galioja sudarant 24 mėn. sutartį ir pasirinkus specialų
mokėjimo planą.
Nuolaida „Huawei Y3 II“, „Huawei Y5
II“ ir „Samsung Galaxy J7 2016“ telefonams taikoma sudarant sutartį 24 mėn.
terminui kartu su pasirinktu mokėjimo
planu nuo 7,82 Eur/mėn.
Norintiems įsigyti „Samsung Galaxy
A3“, „Samsung Galaxy A5“ ir „Huawei
Nova“ telefonus nuolaida taikoma sudarant sutartį 24 mėn. terminui kartu su pasirinktu mokėjimo planu nuo 9 Eur/mėn.
Puikūs išmanieji už gerą kainą
„Huawei Y3 II“ – patogus išmanusis
telefonas, kuriame vienu metu gali būti dvi
SIM kortelės, ryškus ekranas ir galingas
procesorius puikiai atitiks kasdienius jūsų
poreikius. Telefono mėnesinis mokestis
yra 3 Eur, o pradinė įmoka – 7 Eur.
„Huawei Y5 II“ – didelis ekranas, kokybiška foto kamera, talpi baterija, o vienu
metu telefonas palaiko dvi SIM korteles.
Puikus pasirinkimas ieškantiems telefono
su dideliu ekranu už mažą kainą. Mėnesinė
įmoka už šį telefoną yra 4 Eur, o pradinė
įmoka – 3 Eur.
„Huawei Nova“ – itin talpi baterija, kuri
užtikrins, kad telefonu galėsite naudotis ilgesnį laiką, aukštos kokybės foto kamera,
su kuria galėsite fiksuoti įsimintiniausius
momentus ir didelis ekranas – puikus pasirinkimas ieškantiems kokybiško telefono
už nedidelę kainą. Mėnesinė „Huawei
Nova“ įmoka yra 14 Eur, o pradinė įmo-

ka – 8 Eur.
„Samsung Galaxy A3 2016“ – lietuvių
mėgstamiausias gamintojas, o telefonas
puikiai tiks tiems, kas mėgsta daug fotografuoti ir filmuoti. Daug atminties telefone bei
galimybė įdėti papildomą atminties kortelę
ir kokybiška foto kamera – viskas, ko reikia, mėgstantiems fiksuoti viską aplinkui.
Mėnesinė įmoka už „Samsung“ išmanųjį
– 8 Eur, pradinė įmoka – 37 Eur.
„Samsung Galaxy A5 2016“ – pasižymi
panašiomis savybėmis kaip ir „A3“, tačiau
turi kur kas didesnį ekraną ir talpesnę
bateriją. Telefonas itin tiks mėgstantiems
žiūrėti vaizdo turinį telefone. Mėnesinė
įmoka už šį išmanųjį yra 10 Eur, o pradinė
įmoka – 39 Eur.
„Samsung Galaxy J7 2016“ – puikus
išmanusis telefonas už gerą kainą. Šis
„Samsung“ modelis pasižymi net 5,5 colių
ekranu, puikiomis techninėmis savybėmis
ir itin tiks ieškantiems greito, patogaus ir
aukštos kokybės telefono. Mėnesinė įmoka
už šį „Samsung“ išmanųjį yra 10 Eur, o
pradinė įmoka – 15 Eur.
Išmanieji jūsų kasdienai
Daugelis nebeįsivaizduoja savo kasdienybės be išmaniojo telefono. Kodėl tiek
daug žmonių juos renkasi? Su išmaniuoju
telefonu galima sutvarkyti begalę kasdienių darbų – apmokėti sąskaitas, apsipirkti
elektroninėse parduotuvėse, turint mobilųjį
parašą – patogiai prisijungti prie daugelio
valstybinių institucijų, tokių kaip SODRA,
VMI.
Radote Jums patinkantį pasiūlymą? Rekomenduojame ilgai nedelsti, nes telefonų
ir pasiūlymo laikas riboti. Daugiau apie
„Tele2“ akcijas ir pasiūlymus galima sužinoti www.tele2.lt arba apsilankius bet
kuriame „Tele2“ salone.

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. (V a.,
geros bûklës, plastikiniai
langai, ðarvuotos durys, ástiklintas balkonas, kaina 13
500 Eur). Tauragë, tel. 8 673
35 614.
1 k. butà miesto centre (V
a., yra balkonas, 28 kv. m, 11
600 Eur). Tauragë, tel. 8 685
62 036.
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.
Mûriná namà Jovaruose (2 a.,
9 a, ðiltnamis, ûkinis pastatas,
garaþas). Tauragë, tel. 8 640
88 773.
2 k. butà J. Tumo-Vaiþganto
g. 124 (III a., plastikiniai langai, ðarvo durys, tvarkingas,
14 000 Eur), galima derëtis.
Tauragë, tel. 8 614 42 303.
2 k. butà (III a., ið keturiø
aukðtø, 42,4 kv. m, tvarkingas,
su pagrindiniais baldais ir
buitine technika, labai maþi
mokesèiai, namas ant upës
Jûros kranto, ðildymas ið katilinës, namas po renovacijos,
16 500 Eur). Tauragë, tel. 8
639 45 821.
2 k. butà (su patogumais,
miesto centre, vanduo ir
kanalizacija neprijungti
prie miesto, yra garaþas,
labai pigus iðlaikymas, prie
namo darþiukas, ðiltnamis).
Tauragë, tel. 8 690 45 107.
2 k. butà Baþnyèiø g. (III
a., 37 kv. m, 20 000 Eur).
Tauragë, tel. 8 657 93 408.

2 k. butà Gedimino g. 45 (II
a., be baldø). Tauragë, tel. 8
652 13 133.
2 k. butà Gedimino g., prie
IKI ( IX a., 19 300 Eur).
Tauragë, tel. 8 657 98 449.
2 k. butà Papuðyinio k.,
Ðilalës g. (II a., 54 kv. m, II
aukðtø name, mûrinis, 18
500 Eur, yra garaþas, þemës).
Tauragë, tel. 8 655 82 500.
2 k. butà Gedimino g. 37 (I
a., 52 kv. m, IX aukðtø name,
blokinis, plastikiniai langai,
suremontuotas, graþi vieta,
23 000 Eur, ðarvo durys).
Tauragë, tel. 8 610 32 280.
2 k. butà Tarailiuose Liepø
take (II a., 45 kv. m, III
aukðtø name, mûrinis, vidurinis, ðiltas, langai á dvi
puses). Tauragë, tel. 8 675
51288.
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 D. Poðkos g. 47
(III a., 81 kv. m, V aukðtø
name, mûrinis, 57 000 Eur.
Gerai árengtas butas, su visais
baldais ir buitine technika).
Tauragë, tel. 8 699 67 090.

4 k. butà Pagramantyje.
Tauragës r., tel. 8 652 17 822.
4 k. butà J. Tumo-Vaiþganto
g. 129 (II a., 98 kv. m, V
aukðtø name, mûrinis, 65 000
Eur. Renovuotas namas, su
buitine technika ir baldais).
Tauragë, tel. 8 699 67 090.
Du besiribojanèius sodus
(viso 12 arø, 30x40 m.
Viename sklype ðienaujama
pieva. Kitame namelis 9 kv.
m ir vaismedþiø sodas, kaina
3 590 Eur). Tauragë, Joniðkës
k., tel. 8 659 72 093.

Dviejø namø valdà Jurbarko
g. 28 ir Jurbarko 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). Tauragë, tel. 8 675
51 288.
Garaþà „Rato“ bendrijoje
(rûsys po visu garaþu, apðiltintos lubos, trifazis, saugomas
kameromis). Tauragë, tel. 8
614 16 697.
Garaþà T. Ivanausko g.
(18 kv. m, I aukðtø name,
mûrinis, 2 400 Eur, trifazis,
sumaþinta duobë, apsauga.
Reikalingas remontas. Kaina
negalutinë). Tauragë, tel. 8
636 37 713.
Komercines patalpas
Pramonës g. 30 (290 kv. m).
Tauragë, tel. 8 650 25 530.
Mûriná namà su mansarda
ir pusrûsiu (gerai árengtas,
su baldais, vietinis ðildymas,
miesto komunikacijos, ûkinis
u 2 garaþais ir kitomis patalpomis, yra 6,5 a þemës, ðiltnamis, pavësinë, graþi aplinka).
Tauragë, tel. 8 613 43 321.
Namà Pagramanèio k.,
Vakaro g. 9 (II aukðtø name,
mûrinis, 22 000 Eur, ûkinis pastatas su garaþu, 15 a
sklypas). Tauragë, tel. 8 655
82 500.
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d o v a n o j a

p e r k a

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

Priimu statybines atliekas.
Tel. 8 646 44 279.

p a r d u o d a

2

Namà P. Joniko g. (70 kv. m,
I a., plastikiniai langai, 56 000
Eur, sklypas 14 a, 2 kambariai,
didelis garaþas). Tauragë, tel.
8 685 21 846.
Namà Lauksargiø k. Tilþës g.
(356 kv. m, II aukðtø name,
mûrinis, tinkamas komercinei
veiklai, 19 500 Eur, 13 a þemës,
pastatas neárengtas, vokiðkø
plytø, yra visos komunikacijos,
vanduo). Tauragë, tel. 8 615
50 923.
Namà (vieno aukðto, miesto
komunikacijos, tvarkingas,
galima gyventi, 6,037 aro
þemës, 2 garaþai, malkinë,
kiemas trinkelëmis). arba
keièiu á 1 k. butà iki III a. su
priemoka. Tauragë, tel. 8 611
14 025.
Pastatà (480 kv. m, su 18 arø
þeme, graþioje vietoje, ðalia
Taurø nuotykiø parko, 26 000
Eur). Tauragë, tel.: 8 657 95
886, 8 657 99 145.
Sodybà kaime (17 000 Eur,
aptverta teritorija, netoli upë,
yra tvenkinys, ûkiniai pastatai
dideli, 70 arø þemës aplink
namà). Tauragë, tel. 8 686
41 268.
Sodybà Mineikiðkiø k.,
Maþonø sen. (graþi aplinka,
65 000 Eur, 10 ha þemës, 8
ha dirbama, likusi miðkas.
Ràstinis namas, nebaigta
statyba. Kaimo turizmui, ûkininkavimui). Tauragë, tel. 8
685 42 675.
Sodybà graþioje vietoje prie
Jûros. Tauragë, tel. 8 653 19
049.
Þemes sklypà Pilaitës g. (8
a, namo statybai, kaina 15
000 Eur). Tauragë, tel. 8 611
16 886.

Þemës sklypà Kavadoniø k.
(13 000 Eur, 4,13 ha þemës
sklypas, pieva, þemës naudingumas 3,87 ha, naðumas 41).
Tauragë, tel. 8 653 86 020.
Þemës sklypà namo statybai
(yra elektra, ávestas vandentiekis ir kanalizacija, 1 aras - 1
200 Eur). Tauragë, tel. 8 614
36 620.
Þemës sklypà 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.

+Iðnuomoja Veterinarijos
g. 40 kv. m patalpà (tinka
garaþui, servisui, yra duobë,
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.

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

p a r d u o d a

p a r d u o d a

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 mediná namà be
patogumø Gaurës g. Nuoma
100 Eur. Tauragë, tel. 8 654
49 012.
+Iðnuomoja 1,5 k. butà J.
Tumo-Vaiþganto g. (su daliniais patogumais, be baldø).
Tauragë, tel. 8 657 92 475.
+Iðnuomoja 2 k. butà
Gedimino g., prie IKI (dalis
baldø, IX a.). Tauragë, tel. 8
657 98 449.
+Iðnuomoja 2 k. butà miesto
centre (be patogumø, tvarkingas). Tauragë, tel. 8 616
10 015.

+Akmens anglis, baltarusiðkus
durpiø briketus, lapuoèiø pjuvenø briketus. Atveþa. Tel. 8
686 09 222.
+Lapuoèiø pjuvenø briketus,
baltarusiðkus durpiø briketus,
akmens anglis. Tel. 8 674 24
111.

+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.

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 a r d u o d a
Parduodu 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.

2 karves. Tel. 8 641 11 947.
Karvæ (ðvieþiapienë, 4 verðiø,
kaina sutartinë). Tauragë, tel.
8 681 92 944.
Kiaulæ (apie 180 kg, 1,70
Eur). Jurbarkas, tel. 8 637
30 223.
Kiaulæ (apie 150 kg).
Tauragë, tel.: 8 685 60 235, 8
446 69 440.
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.
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.
Maistines bulves (1 kg kaina
0,20 Eur). Tauragë, tel. 8 689
85 071.
Parduodu pieninæ telyèià,
verðiuosis kovo pabaigoje.
Tauragë, tel. 8 611 38 476.
Parðiukus. Taurai, tel. 8 614
06 702.
Stambià, verðingà, geros
karvës juodmargæ telyèià.
Sëklinta 2016 06 23. Kaina
sutartinë. Skirsnemunës sen.,
tel. 8 662 35 299.
Ðienainá (baltuose rulonuose). Tauragë, tel. 8 687 55
632.
Vakarø sibiro laikos ðuniukus
2.5 mën. su kilmës dokumentais, èipuoti, paskiepyti. Tel.
8 672 19 781.

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

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.
Dviaukðtæ medinæ lovà (ilgis 2
m, 130 Eur). Jurbarkas, tel. 8
601 22 313.
Kompiuterio stalà, spintelæ su
veidrodþiu ir dvi spinteles su
stalèiais, jaunuolio komplektà
(kaina 65 Eur, su pristatymu).
Jurbarkas, tel. 8 616 84 106.
Sekcijà (vyðninë sp., kampinë,
su rûbø spinta, geros bûklës, talpi, priedas veikiantis
televizorius PANASONIC).
Tauragë, tel. 8 634 01 067.

Perku brangiai mësines telyèaites auginimui. Tel. 8 614
81 436.
Ðiaudus. Tauragë, tel. 8 618
32 525.
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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.
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.
Plastmasinæ talpyklà (1000 l,
nuo 32 iki 45 Eur). Tauragë,
tel. 8 657 96 952.
Rudeninius batelius su auliukais (nauji, 39 dydis, 15 Eur).
Kailinius (nauji, rudos sp.,
48-50 dydis). Tauragë, tel. 8
446 72 033.

AUDI

p a r d u o d a
AUDI 100 (1987m., 1,8 l, benzinas, pilka sp., TA iki 2018 10
08, lieti ratlankiai, þieminës
padangos R15, labai gera
bûklë, priþiûrëtas automobilis, kaina 625 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 625 29 431.
AUDI A-4 ( 1,9 l., dyzelis, 1995 m., TA, 2018.12
mën., rida 219346 km., labai
geros bûklës, ið Vokietijos,
Lietuvoje neeksploatuota,
atliktas pilnas servizas, kaina
1 285 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.,
dyzelinas, 600 Eur). Klaipëda,
tel. 8 603 10 867.

p e r k a

FORD

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.

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

HYUNDAI

p a r d u o d a
Ieðkau brandaus amþiaus
visapusiðkai vieniðo þmogaus
nukarðinimui uþ materialø
palikimà. Tauragë, tel. 8 689
32 342.
SIUNTINIØ, MOTOCIKLØ
VEÞIMAS Á/IÐ Olandijos,
Vokietijos, 30 Eur. Tel. 8 624
44 245.

HYUNDI MATRIX (2003 12
04 m., 1,5 TD, 60,3 kW, juoda
sp.). Tel. 8 638 30 556.

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

p a r d u o d a

Asfalto betono daþus (aukðtos kokybës, pasiþymintys puikiomis dengiamumo, spalvos
parinkimo savybëmis, tinka
aikðteliø, fasadø, patalpas,
kur daug tranzito, garaþø
daþymui, baltos sp. 40 kg
ir geltonos sp. 40 ir 25 kg).
Tauragë, tel. 8 673 02 428.

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

El. vandens ðildytuvà (80 l).
Tauragë, tel. 8 689 09 458.
Y P A T I N G O S
N U O L A I D O S !
P A K E L I A M I
GARAÞO VARTAI.
VIDAUS IR LAUKO
D U RY S : M E D I N Ë S ,
METALINËS, NAUJOS
IR PANAUDOTOS.
ÁVAIRÛS MUZIKINIAI
INSTRUMENTAI.
Klaipëda, tel. 8 603 10 867.
Juostinius mobiliuosius gaterius (elektra, benzinas,
dyzelinas). Dyzelinæ 20 kW
elektros stotá. Tauragë, tel. 8
685 69 805.
Naujus molinius koklius (po
0,80 ct/vnt.). Ketaus stalus
su rinkëmis, ketaus orkaites
po 30 Eur. Jurbarkas, tel. 8
614 83 688.
Statybinæ medienà: dailylentes, grindines terasines
lentas, medienos atraiþas.
Galimas pristatymas.
Jurbarko mieste pristatymas
nemokamas. Jurbarkas, tel. 8
646 44 279.

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 (2003 m.,
draudimas, TA iki 2018 m.,
benzinas, dujos, heèbekas,
kaina 2 300 Eur). Tel. 8 602
12 534.
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, 243 633
km, TA iki 2018-11, Lietuvoje
neeksploatuotas, 1 550 Eur,
labai tvarkingas). Tauragë, tel.
8 685 74 511.

PEUGEOT

cm
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p e r k a

p a r d u o d a

p a r d u o d a
PEUGEOT 307 (2003 m.,
dyzelinas, karavanas, gera
ðeimyninë maðina, iki 7 vietø,
TA iki 2018 11 mën., kondicionierius, kompiuteris, 2 350
Eur). Tel. 8 604 79 756.
SEAT CORDOBA ( 2004 m.,
1,9 dyz., sedanas, Lietuvoje
neeksploatuota, rida 207412
km., geros bûklë, kaina 1
795 Eur.) Jurbarkas, tel. 8
685 31 383.

RENAULT

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

VOLKSWAGEN

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). 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.
VW PASSAT (universalus,
1992 m., 1,6 TD, 59 kW, mëlynos sp., TA iki 2017 07 27,
kaina 450 Eur). Jurbarkas,
tel. 8 613 15 761.

+Brangiai superkame
visø markiø automobilius.
Pasiimame, sutvarkome dokumentus. Tauragë, tel. 8
631 18 800.
+Vaþiuojanèius automobilius, gali bûti be TA iki 300
Eur. Tauragë, tel. 8 653 11
297.
Superkame automobilius,
mikroautobusiukus aukðèiausia kaina. Dirbame kasdien
ir sutvarkome dokumentus.
Tel. 8 644 43 948.

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

p a r d u o d a
Traktoriø MTZ 95.24 (2011
m., 1450 motovalandø, su
frontaliniu krautuvu. Kaina
sutartinë, plius PVM). Ðilalë,
tel. 8 650 40 427.

KATARAKTA – LIGA KELIANTI PAVOJŲ
REGĖJIMUI
Akies lęšiukas savo
funkcijas atlieka gerai
tik tada, kai jis yra skaidrus, tačiau yra tokių
akių ligų, kurios trukdo lęšiukui tinkamai
funkcionuoti. Viena iš
jų – katarakta. Kas tai
per liga, kada reiktų susirūpinti ir kaip gydyti
kataraktą, klausiame
A.Klinikos „Akių chirurgijos centro“ gydytojo Saulius Ačo.
- Katarakta – kokia
tai liga?
- Katarakta – akių liga,
kai akies viduje esantis lęšiukas drumstėja. Pradinėse stadijose katarakta gali nesukelti regėjimo
problemų, tačiau su metais drumstys ryškėja, plečiasi, kas lemia palaipsniui blogėjantį regėjimą.
Sergant katarakta silpnėja matymo ryškumas, vaizdai tampa išplaukę, matomi tarsi žiūrint pro
rūką. Drumstėdamas lęšiukas iškraipo spalvas, dingsta kontrastinis matymas. Kad ir kokius akinius žmogus užsidėtų matymas nepagerėja. Ligai progresuojant regėjimas silpnėja, atskiriama
tik šviesa nuo tamsos ar visiškai apankama.
- Kada reikėtų kreiptis į specialistą?
- Pastebėjus palaipsniui silpstantį regėjimą, lęšiuko drumstims pradėjus trukdyti pilnaverčiam
gyvenimui, darbinei veiklai – reikėtų nedelsti ir kreiptis į specialistą.
- Kaip katarakta gydoma?
- Vienintelis kataraktos gydymo būdas – operacija: sudrumstėjusį lęšiuką pakeičiant dirbtiniu.
Naudojant šiuolaikišką mikrochirurginę įrangą – fakoemulsifikatorių – akyje pro 2–3 mm dydžio
pjūvį išsiurbiamas sudrumstėjęs lęšiukas ir vietoj jo implantuojamas dirbtinis. Kataraktos operacija
yra neskausminga procedūra, dažniausiai atliekama naudojant vietinę nejautrą. Operacija trunka
apie 30 minučių, po operacijos nereikalingas stacionarus gydymas, pacientai gali vykti namo.
- Ar delsimas turi įtakos operacijos rezultatams?
- Pastebėjus pirmuosius ligos požymius rekomenduojama iškart kreiptis į gydytoją. Katarakta
gydoma daug sėkmingiau jos pradinėje stadijoje, kol dar nėra ryškių pakitimų. Subrendusios
kataraktos operacija – techniškai sudėtingesnė, padidėja pooperacinių komplikacijų rizika, regėjimas atsistato per ilgesnį laikotarpį. Be to, kataraktai progresuojant, gali padidėti akispūdis,
rizikuojama susirgti glaukoma – liga, nuo kurios apakus, regėjimo sugrąžinti nebeįmanoma.
- Į ką reiktų atkreipti dėmesį ruošiantis kataraktos operacijai ir kokių rezultatų galima
tikėtis?
- Sėkmingas operacijos rezultatas priklauso nuo daugelio veiksnių: naudojamos mikrochirurginės įrangos, pasirinkto lęšiuko kokybės, kataraktos stadijos, gydytojo meistriškumo. Jeigu
nėra kitų akies, sisteminių ligų ar operacijos komplikacijų, tai staigus regėjimo pagerėjimas
pastebimas pirmomis dienomis po operacijos, tačiau galutiniam nusistovėjimui gali prireikti ir
keleto savaičių. Svarbu, kad pacientai laiku atkreiptų dėmesį į pirminius ligos požymius, neleistų
kataraktai progresuoti iki aklumo.
Modernios ir saugios operacijos.
Akių chirurgijos centre operacijos atliekamos pasitelkiant gydytojų meistriškumą bei naujas
technologijas. Kataraktą operuoja savo srities profesionalas – gyd. Saulius Ačas. Tai aukščiausios
kvalifikacijos specialistas, kuriam kataraktos operacija – kasdienybė. Akių chirurgijos centre
dirbantys gydytojai aprūpinti modernia diagnostine ir operacine įranga, kokybiškomis priemonėmis. Kataraktos operacijos atliekamos labiausiai paplitusiu kataraktos pašalinimo metodu
– fakoemulsifikacijos būdu. Čia atvykę pacientai džiaugiasi, kad profesionalią pagalbą galima
gauti nelaukiant ilgose eilėse, ypač tai aktualu jei katarakta sparčiai progresuoja.
Visus, kuriems gydytojai diagnozavo kataraktą ir reikia atlikti operaciją, kviečiame
į „Akių chirurgijos centrą“, esantį Savanorių pr. 66, Kaune.
Šiuolaikinė mikrochirurginė įranga, kokybiškos priemonės, profesionali patyrusių
specialistų komanda padės pasiekti puikių rezultatų.
Registruokitės telefonu (8 37) 750 805. www.akiuchirurgija.lt

Buldozerá prie T-40 (plotis
2,2 m, 360 Eur), transformatorius (380-220, 80 Eur),
rankiná vandens siurblá (50
Eur), grûdø malûnà (savos
g-bos, 11 kW, 3000 aps./min.,
200 Eur), medþio tekinimo
stakles (200 Eur). Tauragë,
tel. 8 689 24 078.
Melþimo aparatus. Naujus
ir naudotus. Pieno ðaldytuvus. Atliekame remontà. Suteikiame garantijà. Atsarginës dalys.
Dyzeliniai, benzininiai, elektriniai. Nerûdijanèio plieno
kibirëliai. Tauragës r., tel.: 8
685 26 204, 8 639 07 345.
MTZ 80 (1989 m.).
Gyvuliams veþti priekabà, kultivatoriø, sunkiàsias akëèias, ryðuliná presà
NEW HOLLAND, malûnà,
vandens siurblá, vagotuvà.
Tel. 8 623 13 698.
Naudotà pieno auðintuvà
WDHOLM (900 l, 700 Eur).
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.
Ðieno-ðiaudø presà CLAAS
(ryðulinis). Tauragë, tel. 8
682 24 545.
Traktorinæ priekabà 2PTS2, grûdø iðkrovimo sraigæ
(elektrinë), priekinës aðies
þiedà (4 t priekabai), padangas (traktoriniø priekabø,
4-12 t), iðvertimo cilindrus
(traktoriaus priekabø, 2-4 t).
Ðilutës r., tel. 8 678 14 642.
Traktorius dalimis: T-25,
T-40, MTZ-80, JUMZ.
Traktorinæ vienaðæ savivartæ priekabà (850 Eur).
Traktoriø T-16 su hidrauliniu
vairu (1 500 Eur). Traktoriø
DT-20 visà arba dalimis (600
Eur). Tel. 8 646 39 686.
Traktoriø (savadarbis, be dokumentø, „pupso“ variklis ir
ratai, dëþë GAZ, hidraulas,
reikia pasiremontuoti, kuriasi, vaþiuoja, galima dalimis,
700 Eur). Jurbarkas, tel. 8
638 08 241.
Traktoriø MTZ-80 su
priekaba (TA, draudimas,
geros bûklës). Tauragë, tel.
8 673 45 908.
Traktoriø T-40HM (1 700
Eur), sëjamàjà (3 m darbinio
ploèio) ir pakabinamà (300
Eur), prikabinamà kultivatoriø (4 m ploèio, yra lyginimo lenta, tankinimo valas,
350 Eur), plûgà (2 korpusø,
150 Eur), bulviakasæ (2 vagø,
400 Eur). Jurbarkas, tel. 8
612 80 930.

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.
+Reikalingas darbininkas
be þalingø áproèiø netoli Tauragës, nedideliame
ûkyje. Pageidautina vyresnio
amþiaus, mokantis vairuoti
traktoriø ir melþti karves.
Galime apgyvendinti. Tel. 8
601 43 098.

Ieðkomi rinkodaros vadybininkai (-ës). Pajamos, seminarai, nuolatinis tobulëjimas,
poilsinës kelionës á kitas ðalis,
1 150 Eur. Jurbarkas, tel. 8
670 59 284.
MLM groþio ir sveikatingumo kompanija „TianDe“
ieðko verslo partneriø ir konsultantø. Tauragë, tel. 8 699
56 119.
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 þmogus, galintis
pamokyti prancûzø kalbos.
Tauragë, tel. 8 633 52 123.
Reikalingas pagalbinis darbininkas pieno ûkiui Tauragës
rajone. Apgyvendinimas ir
maitinimas nemokamai, 300
Eur. Tauragë, tel. 8 618 10
349.
Ieðkoma medienos lenteliø
pakuotoja (-as). Amþius iki
45 metø. Tauragë, tel. 8 652
55 588.
Reikalingas darbuotojas nedideliame ûkyje. Jurbarkas,
tel. 8 643 17 814.

42 m. vyras sàþiningai dirba
nekvalifikuotus darbus
Jurbarko rajone. Tel. 8 628
84 878.
Ieðkau darbo, galëèiau dirbti
uþsienyje ir Lietuvoje, bet
uþsienyje geriau bûtø visokius darbus. Esu 28 metø
vaikinas, esu dirbæs prie
statybø. Tel. 8 638 55 748.
Ieðkau buhalterës darbo.
Jurbarkas, tel. 8 690 83 046.
Ieðkau buhalterës darbo.
Jurbarkas, tel. 8 698 13 906.
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KLAIPËDOS VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS
2017 M. SAUSIS-VASARIS
REPERTUARAS
27 d., penktadienis, 18.30 val.
Frank Wildhorn „Boni ir Klaidas“. 2 veiksmų miuziklas. Bilietų kainos – 10,00 €, 12,00 €, 14,00 €

Tvarkinga moteris, turinti
kulinarës-konditerës specialybæ, dirbusi daug metø
Vokietijoje seneliø slauge,
ieðko darbo. Siûlyti ávairius
kitus variantus. Tauragë, tel.
8 647 77 125.

28 d., šeštadienis, 18.30 val.
Palangos koncertų salė (Vytauto g. 43, Palanga). J.
Bock, J. Stein, Sh. Harnick „Smuikininkas ant stogo“.
2 veiksmų miuziklas.
Bilietų kainos – 13,00 €, 19,00 €, 24,00 €, 30,00 €
29 d., sekmadienis, 12.00 val.
Teatro kolonų salė. „Pasaka be pavadinimo“. Muzikinis spektaklis vaikams.
Bilieto kaina – 6,00 €

Vyras ieðko darbo tinkuoja,
glaisto, daþo, atlieka vidaus
ir iðorës darbus prieinama
kaina. Tauragë, tel. 8 631 03
433.
Du vyrai ieðko darbo, statybose klijuoja plyteles, deda
gipsà, stato karkasinius namus ir t.t. Tauragë, tel. 8 636
28 152.
Ieðko metalo tekintojo darbo, gali uþsakymus priimti ir
namie. Jurbarkas, tel. 8 687
87 075.

+Atlieku visus santechninius
darbus. Tauragë, tel. 8 655
19 876.
+Atlieku visus vidaus apdailos darbus. Tauragë, tel. 8 673
02 428.

+Vandens græþiniai.
Geoterminis ðildymas.
Darbai nuo A iki Z. Visoje
Lietuvoje iðtisus metus!
Garantija, aptarnavimas.
www.Melkerlita.lt. Tel.: 8 686
83 265, 8 616 08 020.
Manikiûras su geliniu
lakavimu, kad kiekviena
moteris turëtø tvarkingus ir
graþius naguèius. Jurbarkas,
tel. 8 699 66 016.

RENGINIAI
JURBARKE IR RAJONE

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

SAUSIO 25 D. 18 VAL. Valstybinio dainų ir šokių ansamblio „Lietuva“ nauja programa „Kalba radijas“.
Populiariausi XX a. lietuviškos estrados hitai. Tauragės
kultūros rūmuose.
SAUSIO 27 D. 17 VAL. Vaikų ir jaunimo tautinių šokių
ir dainų šventė „Tautinis kostiumas – tautos simbolis“.
Tauragės kultūros rūmuose.
ŠAKIUOSE IR RAJONE

SAUSIO 26 D. 18 VAL. INTERAKTYVUS JUODOJO
HUMORO ŠOU „SEX TABU BE/NE TABU“. Šakių kultūros centre.
ŠILUTĖJE IR RAJONE

SAUSIO 26 D. 18 VAL. Intriguojanti komedija „Amnezija
už 400 000 eur“. Šilutės kultūros ir pramogų centre.

VASARIS
3 d., penktadienis, 18.30 val.
Frank Loesser, Abe Burrows „Kaip prasisukti versle
be didelio vargo“. 2 veiksmų miuziklas. Bilietų kainos
– 10,00 €, 12,00 €, 14,00 €
4 d., šeštadienis, 18.30 val.
„Altorių šešėly“. 2 dalių šokio spektaklis
Bilietų kainos – 7,00 €, 9,00 €, 11,00 €
5 d., sekmadienis, 13.00 val.
Antanas Kučinskas „Makaronų opera“. 2 veiksmų
opera vaikams.
Bilietų kainos – 5,00 €, 7,00 €, 9,00 €
10 d., penktadienis, 18.30 val.
Gaetano Donizetti „Meilės eliksyras“. 2 veiksmų
komiška opera.
Bilietų kainos – 7,00 €, 9,00 €, 11,00 €
11 d., šeštadienis, 18.30 val.
Dan Goggin „Šounuolynas“. 2 veiksmų muzikinė
komedija.
Bilietų kainos – 7,00 €, 9,00 €, 11,00 €
Renginio dienomis bilietai brangs.
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.

ISSN 1648-2328. Ofsetinë spauda. Indeks a s 6 0 7 . Le i d þ i a m a s a n t r a d i e n i a i s . Ti r a þ a s m ë n .
12 000 egz.. Steigëjas ir leidëjas UAB „PLIUSAS IR KO”. Tel.: 8 446
72121, 8 683 51 000. Spausdina: UAB „Respublikos spaustuvë”.

