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Loreta TUMELIENĖ

Valoma beveik 
šimtas gatvių  

Per šį žiemos sezoną UAB „Mari-
jampolės švara“, prižiūrėdama gatves 
ir šaligatvius, Marijampolėje išbarstė 

Rita LIŽAITYTĖ

Eilės ir šurmulys – 
tik prisiminimuose

Vidurdienį žmonių susibūri-
mą visada galima pastebėti ties J. 
Basanavičiaus aikštėje įsikūrusia 
„Kavinuke“. Papietauti į lankytojų 
pamėgtą ir, galima sakyti, miesto 
simboliu tapusią valgyklėlę kasdien 
skuba valstybės tarnautojai, dar-
bininkai, specialistai ir mokiniai. 
Išalkusiųjų eilė driekiasi nuo baro 
iki durų, o kartais nuvingiuoja ir 
į lauką – palaukti pamėgtų cepe-
linų, guliašo, žemaičių blynų ar 
balandėlių klientams, pasirodo, 
nesunku. 

Deja, tokio vaizdo prie „Kavi-
nukės“ dabar neišvysite. Aprašyta 
situacija buvo daugiau nei prieš 
metus, kol dar nebuvome nieko 
girdėję apie COVID-19. Šiandien 
maitinimo įstaiga, kaip ir dauguma 
kitų, užrakinta, o kada galės atsida-
ryti ir normaliai dirbti – neaišku.

Maitinimo ir apgyvendinimo įmonės 
kovoja dėl išlikimo

Apyvarta nulinė, 
o išlaidos nedingo

UAB „Klevai“, kuriai ir pri-
klauso „Kavinukė“, vadovaujanti 
Rasuolė Klevienė sakė, kad gegužę 
įmonei sueis 30 metų. Moters 
pasakojimu, per tą laiką teko 
patirti visko – išgyventi blokadą, 
įveikti ekonominę krizę, tačiau 
dar niekada taip ilgai, kaip dabar, 

„Kavinukė“ nebuvo užrakinta.
– Suskaičiavau, kad nuo per-

nai iki šių metų kovo dirbome 
tik puspenkto mėnesio – likusius 
septynis su puse buvome užsidarę. 
Panašu, kad dar ir būsime. Reikia 
pripažinti, kad išgyventi – sunku. 
Apyvarta lygi nuliui, tačiau išlaidų 
vis tiek patiriame. Reikia mokėti už 
patalpų šildymą, nuomą, atliekų 

tvarkymą. Du darbuotojai (buhal-
terė ir įmonės direktorius) dirbti 
privalo, todėl jiems kas mėnesį 
mokame atlyginimus – likusieji 
gauna išmokas už prastovas. Sėdint 
karantine niekam nebuvo poreikio 
atostogauti. Išsiilsėjus namuose 
visiems norėjosi tik į darbą, tačiau 

įstatymo numatyta tvarka bent 
kartą per metus d arbuotojams 
turėsime suteikti kasmetines atos-
togas. Sudėjus visų darbuotojų 
atostoginius susidaro nemaža 
suma, o patiriant vien išlaidas ji 
atrodo dar didesnė. 

(Nukelta į 3 psl.)

UAB „Klevai“, kuriai priklauso J. Basanavičiaus aikštėje veikianti 
„Kavinukė“, vadovė Rasuolė Klevienė sako, kad šio karantino pabai-
gos įmonė sulauks, tačiau dar vieno karantino, ko gero, nebeištver-
tų.   Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos

Miesto valymo ypatumai: su pavasariniu 
tvarkymusi ir žiemos darbai

Kalendoriniu pavasariu jau galime džiaugtis beveik visą mėnesį, bet kelininkai žiemos sezono dar nebaigė. Pasak Marijampolės gatves prižiūrinčios uždarosios 
akcinės bendrovės „Marijampolės švara“ regiono teritorijų priežiūros administravimo vadovės Jurgitos Akelytės-Svipienės, kovo mėnesį dėl slidumo teko barstyti Ma-
rijampolės gatves jau aštuonis kartus. Ir dar negali manyti, kad tai pabaiga – pranašaujama sniego, plikledžio. Tad šį sezoną jau prasidėję miesto pavasarinio valymo 
darbai vyksta kartu su žiemos gatvių priežiūra.

900 tonų druskos, 300 tonų smėlio. 
Bendrijoms, darželiams, mokykloms 
išdalinta 7 tonos druskos ir 5 tonos 
smėlio bei druskos mišinio. Nutirpus 
sniegui visos šios medžiagos nugulė 
į gatvių pakraščius, tad prasidėjo 
pavasarinio valymo darbai.

Pagal Savivaldybės užsakymą 

prižiūrimos 97 miesto gatvės. Tai 
pagrindinės gatvės, esančios miesto 
centre, tos, kur eismas intensyviau-
sias, kur pėsčiųjų daugiausia. Nuo 
gatvių kelkraščių metro pločiu va-
kuumine specialia įranga siurbiamos 
žemės. Papildomai valoma ir prie 
skiriamosios juostos, nes ten taip 
pat susikaupę nešvarumų. Šaligatvius 
šluoja traktoriukas, su įmontuota 
įranga žemių surinkimui. Saugaus 
eismo salelėse, aplink kelio ženklus, 
dirbama rankiniu būdu, darbininkai 
sušluoja žemes. Gatvių plovimo 
darbų, pasak J. Akelytės-Svipienės, 
Savivaldybė nėra užsakiusi.

Miestelėnai jau pastebėjo, kad 
gatves „Marijampolės švaros“ darbi-
ninkai valo nuo 21 val. iki 24 val., jog 
valymo mašinos netrukdytų eismui. 
Be to, administravimo vadovės teigi-
mu, miesto vairuotojai nedraugiški 
gatves valančių įmonių darbinin-

Mokolų gatvės kelkraštį UAB „Marijampolės švara“ darbininkams 
tinkamai nuvalyti sutrukdė automobiliai.

Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka
kams, trukdo, todėl ir renkasi laiką, 
kai eismas Marijampolėje mažiau-
sias. Šaligatviai, pavyzdžiui, valomi, 

nuo trečios valandos nakties.

(Nukelta į 2 psl.)

Per pastaruosius dvylika mėnesių „Kavinukė“ lankytojais galėjo 
džiaugtis tik puspenkto mėnesio.
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Loreta AKELIENĖ

E. Kreivaitytės keturmetis sū-
nus Kazlų Rūdos pagrindinėje 
mokyk loje lanko darželio grupę.

„Mano sūnus buvo uždarytas 
į tualetą dėl to, kad nesugebėjo 
užsitraukti bato užtrauktuko, kai 
vaikai ruošėsi eiti į lauką. Patys 
vaikai viską turi sugebėti, elgtis, 
kaip suaugę. Jie nesulaukia jokios 
pagalbos – toks šitos mokytojos 
supratimas. Vaikus ji vadina „atsi-
lupusiais“. Sūnaus grupė yra mišri 
– ją lanko ir 2,5 metų vaikai, ir 
vyresni.“

Moteris papasakojo, kad pir-
miausia pastebėjo, jog sūnus nu-
stojo savarankiškai eiti į tualetą. 
Eiti vienas į tualetą berniukas pra-
dėjo nuo 1,5 metų, jo patogumui 
žemai buvo įrengtas elektros jun-
giklis, ir viskas klojosi gerai. Deja, 
rudenį berniukas ėmė prašyti, kad 
mama pastovėtų šalia, bijojo vienas 
užsidaryti tualete. „Tai truko apie 
dvi savaites. Kai pradėjau įtikinėti, 
kad darytų viską pats, savarankiš-
kai, sūnus pradėjo į tualetą vestis 
katiną, bet vienas neina iki šiol.“ 

Mažylio mama teigė, kad būtų 
taip ir nesupratusi, kodėl pasikeitė 
sūnaus elgesys ir kodėl jis pradėjo 
bijoti vienas eiti į tualetą. Atsaky-
mą moteris išgirdo netikėtai, kai 
gruodžio vidury, besiruošiant Ka-
lėdų šventei mokykloje, telefonu 
pasikalbėjo su mokytoja R. K. „Ji 
stebėjosi, kokie kvaili tėvai, kad 
nesurinko pinigų Kalėdų Seneliui, 
ir prasitarė: „Tavo vaiką uždariau į 

tualetą, būtum girdėjusi, kaip jis 
staugė ir spardė duris...“ Tuomet 
nieko neatsakiau, nes netekau 
žado, paskui tik susivokiau. Ėmiau 
kalbinti sūnų ir jis viską papasa-
kojo. Pavaizdavo, kaip rėkė, spyrė 
į duris, lenkė rankeną, bet durys 
neatsidarė... Buvau šokiruota. Spė-
ju, kad tas įvykis galėjo būti spalį ar 
lapkritį“, – pasakojo moteris.

Darželinuko mama teigė, kad 
dėl tokio auklėtojos elgesio su jos 
sūnumi ji kreipėsi tiesiai į Savi-
valdybės merą Mantą Varašką, 
nes buvo girdėjusi, kad moky-
klos vadovė gina savo kolektyvą 
ir nesiima jokių veiksmų. Deja, 
mero atsakymas į jos laišką moterį 
nuvylė –  Mantas Varaška mažylio 
mamai pasiūlė kreiptis į mokyklos 
vadovę.

„Palaukiau direktorės mo-
kykloje ir viską papasakojau. Ji 
man atsakė: „Žinot, mokytoja 
pavargusi, mokosi, jai sunku. Gal 
kantrybės pritrūko...“ Direktorė 
pažadėjo su mokytoja pakalbėti, 
bet kuo ši istorija baigėsi, aš taip ir 
nesužinojau, nes man niekas taip 
ir nepranešė, ko buvo imtasi dėl 
mano skundo.“

Tiesa, vėliau moterį pasiekė 
atgarsiai, kad mokytoja R. K. guo-
dėsi, jog ją paskundė mama. 

Pasakodama apie neleistiną 

mokytojos R. K. elgesį su ugdyti-
niais, moteris teigė, kad kovo 2 d. 
jai paskambino vienos mergaitės 
mama, kuri pasiguodė, jog moky-
toja jos dukrą pakratė sugriebusi 
už rankų, nes mergaitė lauke prie 
mokytojos priėjo paprašyti užsegti 
striukę.

E. Kreivaitytės tvirtinimu, mer-
gaitės mama jai papasakojo, kad jos 
dukrai lauke atsisegė užtrauktukas, 
todėl mažylė paprašė mokytojos 
pagalbos. „Negana to, kad ji mer-
gaitę papurtė, bet striukės vis tiek 
neužsegė, – guosdamasi piktinosi 
mergaitės mama. – Dukra parėjusi 
namo skundėsi, kad lauke labai su-
šalo. Net auklytė pastebėjo, kad ji 
grįžo sužvarbusi, visa išraudusi.“

E. Kreivaitytė „Suvalkiečiui“ 
teigė, jog išklausiusi ikimokyklinio 
ugdymo įstaigoje fizinį ir psicho-
loginį smurtą patyrusios mergaitės 
mamą ji tai moteriai pasakė, kad 
tai negali kartotis, kad reikia kažką 
daryti.

„Nežinojome, kur kreiptis, 
kuo galima pasitikėti, – pasakojo 
E. Kreivaitytė. – Mergaitės mama 
sakė skambinusi direktorei, bet ši 
kategoriškai neigė: „Negali taip 
būti, čia kažkoks nesusipratimas, 
pas mus tokių įvykių nebuvę.“ O 
kai paminėjo mano vaiko atvejį, 
tada direktorė tiesiog nutilo... 

• Po to, 
kai rašėme • Kazlų Rūdos pradinės mokyklos mokinių 

tėvai susivienijo kovoti prieš smurtą
Kovo 17-osios „Suvalkietyje“ rašėme apie tai, kad tėvai kreipėsi į institucijas dėl to, jog Kazlų Rūdos pagrindinėje mokykloje 

prieš mažametę smurtavo ikimokyklinio ugdymo mokytoja R. K. 
Šį kartą kalbiname Kazlų Rūdoje gyvenančią Editą Kreivaitytę, kuri sutiko papasakoti, kas vyko šioje mokykloje, kaip šioje įs-

taigoje buvo elgiamasi su mažamečiu jos sūnumi.
Parašiau feisbuko tėvų grupėje, 
klausdama, kaip vertina mokyto-
jas, kaip vaikams sekasi. Pasipylė 
skundai: vienam mokytoja trenkė 
per galvą, kitam per užpakalį. Tėvai 
rašė, kad ta mokytoja nuolat engia 
vaikus. Tuomet sutarėme surengti 
tėvų susirinkimą. Jis vyko miške, 
kad baudos negautume už būriavi-
mąsi, ir aptarėme, kokių veiksmų 
imsimės.“

E. Kreivaitytės teigimu, apie 
tai, kad tėvai vienijasi ir kreipsis 
aukščiau dėl mokytojos R. K. 
smurto, ji papasakojo grupės au-
klytei A. Ši atsakiusi, kad tai ne 
pavieniai atvejai, kad prieš vaikus 
nuolat smurtaujama. Pasak E. 
Kreivaitytės, R. K. auklytes vadin-
davo „lochėmis“, – sakė moteris. 

Kovo 7 d. tėvų atstovas dėl 
mokytojos smurto išsiuntė skundą 
Kazlų Rūdos savivaldybės merui, 
Švietimo skyriui, mokyklos direk-
torei ir vaikų teisių gynėjams. O 
tos dienos vakare auklytė A. pasakė 
E. Kreivaitytei turinti vaizdo įrašą, 
kuris irgi vėliau buvo išsiųstas 
prie tėvų pareiškimo. Vaizdo įraše 
matyti, kaip mokytoja verkiančią 
mergaitę tempia už rankos, pakelia 
už plaukų.

Pasak E. Kreivaitytės, tyrimas 
juda lėtai, nes praėjo jau kone dvi 
savaitės, bet jokių sprendimų nėra. 

Vietoj išėjusios iš darbo R. K. yra 
paskirta nauja mokytoja, taip pat 
nauja auklytė, bet tėvai nežino, ar 
tai laikinai. Auklytę A. pažemino 
pareigose, ji serga. Pasakojo, kad 
kolektyvas ją labai užsipuolė, kaip 
galėjusi išduoti kolegę... 

Praėjusį pirmadienį vyko 
nuotolinis susirinkimas, kuriame 
dalyvavo meras, direktorė, tėvai, 
mokytojos. „Per susirinkimą 
direktorė negalėjo atsakyti į ele-
mentarius klausimus. Ar tokie 
žmonės gali vadovauti ugdymo 
įstaigai? Ten nėra jokios discipli-
nos, tik bobų turgus. Liūdna ir 
pikta dėl to, norime, kad pakeistų 
vadovę. Renkame dėl to tėvų 
parašus“, – kalbėjo darželinuko 
mama. 

Moteris prisipažino, kad tė-
vams tekdavo matyti, jog moky-
tojos brutaliai elgiasi su vaikais, 
nesugeba jų nuraminti, smerkia 
verkiančius arba tiesiog pasako 
– tegul verkia... Visgi dauguma 
žmonių vis dar bijo viešumo, 
vengia prisiimti atsakomybę, to-
dėl niekur nesikreipdavo. Dabar, 
tėvams susivienijus, kovoti tapo 
lengviau. „Aišku, galima vaikus 
perkelti kitur, yra Kazlų Rūdoje 
kitų darželių, bet bėgimas nėra 
sprendimo būdas“, – įsitikinusi E. 
Kreivaitytė.

Miesto valymo ypatumai: su pavasariniu 
tvarkymusi ir žiemos darbai

Eismo saugumo salelės valomos rankiniu būdu.

Pavasariniam gatvių valymui naujai įsigyta bendrovės technika 
jau pasirodė Marijampolės gatvėse.   Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos

(Atkelta iš 1 psl.)
Didžioji problema, su kuria va-

lydama miestą susiduria „Marijam-
polės švara“, kelkraščiuose sustatyti 
automobiliai, net ir ženklų galioji-
mo zonoje, nors ten aiškiai nurody-
ta, kuriomis dienomis ir valandomis 
automobilių nepalikti. „Valėme 
Uosupio, Mokolų, J. Ambrazevi-
čiaus-Brazaičio gatves ir negalėjome 
tinkamai išvalyti dėl kelkraščiuose 
stovinčių automobilių. Mašinų per 
karantiną pilni daugiabučių kiemai. 

Užstatomos konteinerių, žaliųjų 
atliekų aikštelės, tad būna, kad dar-
bininkai, norėdami išvežti šiukšles, 
važiuoja po kelis kartus, kol randa 
laisvą privažiavimą“, – pasakojo J. 
Akelytė-Svipienė.

Užtruks 
apie porą mėnesių

Pavasariniam valymui priski-
riama ir daugiau darbų. Tvarkomi 
parkai, skverai, pėsčiųjų takai, 

renkamos šiukšlės, šakos, kurių 
po šiuometės žiemos itin daug. 
Bus plaunamos, atnaujinamos 
autobusų stotelės, keičiamos su-
sidėvėjusios arba išplaunamos 
senosios šiukšliadėžės. Tvarkomos 
automobilių stovėjimo aikštelės. 
„Gyventojai maišais prie konteine-
rių palieka žaliąsias atliekas, kurias 
reikia išgabenti. Sugrėbtus per-
nykščius lapus, seną žolę, šakas. Jau 
prasidėjęs pavasarinis genėjimas. 
„Marijampolės švaros“ darbuotojai 
prašo to nedaryti, nes sąvartynas 
nepriima neišrūšiuotų žaliųjų atlie-
kų. Bendrovės darbininkams tenka 
tuos maišus gabenti į savo teritoriją 
ir rankiniu būdu atrinkti“, – pasa-
kojo administravimo vadovė. Jos 
teigimu, gyventojai gali bendrovėje 
užsisakyti transportą, kuris išga-
bens šakas į sąvartyną. Paslauga 
mokama. Specialų konteinerį žalio-
sioms atliekoms iš „Marijampolės 
švaros“ galima gauti  nemokamai. 
Jeigu žmonės patys nugabena iš-
rūšiuotas žaliąsias atliekas (atskirai 
šakas, lapus su žole) į Marijampolės 
apskrities atliekų tvarkymo centrą, 
mokėti jiems nereikia.  

Regiono teritorijų priežiūros 
administravimo vadovė Jurgita 
Akelytė-Svipienė prognozuoja, kad 
pavasarinis miesto valymas truks 
apie porą mėnesių.

Lopomos duobės
Pasak Marijampolės savivaldybės 

Aplinkotvarkos ir infrastruktūros 
skyriaus vedėjo Jono Kurtinaičio, 
žiemos sezonas šiemet buvo rimtas, 
tad gatvių ir šaligatvių priežiūros 
darbai Savivaldybės administracijai 
atsiėjo per 300 tūkst. Eur.

Dabar prasidėjo pavasarinis 
tvarkymasis. Anot skyriaus vedė-
jo, valomos miesto gatvės, kurios 
įtrauktos į valomų objektų sąrašus, 
kitos – pagal atskirus užsakymus, 
taip pat šaligatviai, pagal nustatytą 
grafiką – takai ir laiptai. Renkamos 
šiukšlės parkuose, pakelėse ir kitose 
bendro naudojimo teritorijose.

J. Kurtinaičio teigimu, Mari-
jampolėje vyksta ne tik švarinimosi 
darbai, bet ir gatvių remonto. Šaltu 
asfaltu jau užpilamos po žiemos gat-
vėse atsivėrusios pirmosios duobės. 
„Pirmiausia taisomos didžiausios ir 
eismo dalyviams pavojų keliančios, 
atšilus orams imsimės tolimesnių as-
faltbetonio dangos remonto darbų. 
Miesto gyventojai pranešimus apie 
gatvėse atsivėrusias duobes ar kitas 
negeroves gali registruoti paskyroje 
tvarkaumiesta.lt arba tiesiogiai 
pranešti Marijampolės savivaldybės 
administracijos Aplinkotvarkos ir 
infrastruktūros skyriaus specialis-
tams“, – sakė skyriaus vedėjas.
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Nes ji – kaip tik šiandien! 
Ir tai visai oficialu (šiaip jau 
galima ir net patartina vado-
vautis tuo pačiu principu, kad 
„pasaulio centras ten, kur esu 
aš“ arba – „aš taip nutariau“; 
kitiems gali atrodyti egois-
tiška, tačiau pačiam labai 
pakelia savivertę, ypač, jei tai 
prisimeni nelengvais atvejais). 
Tačiau šiandien to nereikia, 

nes astrologiškai tai iš tiesų toji 
diena, kai paroje tamsos ir šviesos 
yra po lygiai. Po dvylika valandų.

...Stebuklingos šios kovo die-
nos – neatsitiktinai. Matyt, mūsų 
protėvių protėviai, gamtos jėgas 
garbinę ir jomis besivadovavę, 
nematuodami ir neskaičiuodami, 
būtent šiuo laiku pradėdavo nau-
juosius metus... Kai šviesos tiek, 
kad gali pakankamai ilgai medžio-

ti, kariauti, dirb-
ti žemę, kai šilu-
mos tiek, kad jau 
gali po šalčių ir 
nepriteklių savo 
kūną pamaitin-
ti išbrinkusiais 
p u m p u r a i s , 
perėti besiren-
giančių laukinių 
paukščių kiau-
šiniais ar neršti 
pakilusiomis žu-
vimis, o paskui 
ant žemės nu-
kritęs iš jos pats 
jėgų pasisemti... 
Nes gyvybė kilo 
ir tekėjo medžių 
kamienais, dygo 
ir augo, plasnojo 
ir šūkavo įvai-
riausiais balsais. 
Ar ne taip pat 
yra  i r  dabar? 
Kada gi dar, jei 
ne tokiu metu, 
švęsti gyvenimą 
ir pradėti naują 

jo ratą? Ach, sakote, o ratas tai juk 
neturi nei pradžios, nei pabaigos. 
Tikrai – ir Saulė eina ratu, ir pati 
Žemė sukasi ratu...Tada reikės eiti 
nuo šio menamo šviesos-tamsos 
brūkšnio ar vartų – tuo pačiu 
mums likimo (gamtos ar Dievo) 
dovanotu ratu. Bus jis ir pažįsta-
mas, ir, kas žino, gal visai kitoks, 
negu iki šiol. 

Nelabai malonu, bet fakto 
nepaneigsi: juk kone lygiai prieš 
metus, tik keleto dienų skirtumu, 
patekome į visiškai nepažintą, 
baugų ir pilną iššūkių ratą. Jeigu 
pernai per pavasario Lygiadienį 
kas būtų pasakęs, kaip gyvensime 
ir kokie būsime po metų – var-
giai būtume patikėję. Bent jau 
dauguma. Nes visada atrodė, kad 
uraganai ir karai, cunamiai ir 
terorizmas kažkur – toli, ne pas 
mus, mūsų nepalies... „Nesupran-
tame, kaip mes gerai gyvename“, 
– garsiai pasakė kiek daugiau 
kaip prieš metus vienas protingas 
žmogus – ir, pasirodo, daug ką tai 
tiesiog įžeidė. Nes koks, girdi, čia 
tas gyvenimas Lietuvoje, kai... O 
vos spėjus praeiti keletui mėnesių 
pasirodė, kad tas žmogus buvo 
teisus – gyvenome iš tiesų visai 
neblogai.

...Nežinia, kada ir kas tiksliai 
išskaičiavo žvaigždynuose Zodiako 
ratą – jis irgi užsidaro ir atsiveria 
iš naujo šią dieną (kitais skaičia-
vimais – rytoj). Tad jeigu kam 
svarbu, prisiminkite: dar viena 
nauja pradžia. O jeigu svarstote, 

ką padėti ant Lygiadienio svars-
tyklių, kad nusvertų ne tik šviesa, 
kurios bet kokiu atveju tik daugės, 
bet ir jūsų troškimai ar viltys, 
pabandykite išsiveržti iš kito – 
kasdienybės – rato. Ne vienas 
esame dabar jame įstrigę – tarp tų 
pačių frazių, skaičių, pavadinimų 
(juk žinote, apie ką aš čia...), tarp 
būtinų ir nelabai darbų. Ar ma-
tėte, kokiomis virtinėmis grįžta 
paukščiai, nuskridę tūkstančius 
kilometrų? Ar pastebėjote, kaip po 
šviesios dienos pasipylė snieguolės 
– ir ten, kur jų niekada nebuvo? 
Ar jau auginate ant palangės 
daigus?Ar jau renkate svogūnų 
lukštus margučiams dažyti – juk 
tik dvi savaitėlės iki Velykų. Juk 
niekas nenuneigs, kad tai iš tiesų 
pavasario šventė – ir šventiškumo 
joje bus tiek, kiek mūsų pačių 
sieloje... 

Šiandien tikrai pirmoji pava-
sario diena. Ir tarsi tam skirtos 
Marcelijaus Martinaičio eilės.

„Štai ir aš šiandien dalyvauju
didžiajam atgimimo 

spektaklyje.
Esu tas pats, kas pražydus 

vyšnia.
Kalbinu prie inkilo varnėną.
Mes niekuo vienas 

nuo kito nesiskiriam,
Lygus esu vabalui, bitei...
Šiandien niekuo nesiskiriu 
nuo žemės, kurią laikau 

saujoje.“
NIJOLĖ

Romo LINIONIO nuotrauka               
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Maitinimo ir apgyvendinimo 
įmonės kovoja dėl išlikimo

nėra gavęs jokios paramos. Pašne-
kovas teigė žinantis, kad įmanoma 
pretenduoti į lengvatinę paskolą 
ar pasinaudoti mokesčių atidėji-
mo galimybe, tačiau jis naudotis 
tokiomis privilegijomis neketina. 
Anot G. Gutausko, mokesčius vis 
tiek reikėtų sumokėti, o paskolas 
– atiduoti, todėl pagalba ar parama 
šių priemonių jis nelaiko.

– Apgyvendinimo įmonėms 
reikia paramos, pinigų, kuriais ga-
lėtų padengti išlaidas. Tiksliau, jau 
reikėjo. Nekalbu apie kažkokį pelną 
– tiesiog reikia lėšų, kurios leistų 
išlaikyti įmonę, jos nenugramzdinti, 
o kartu ir darbo vietas išsaugoti. 
Kitu atveju netrukus prasidės ma-
siniai bankrotai, atleidimai – ar šito 
mes norime? – retoriškai klausė vieš-
bučio „Sūdavija“ šeimininkas.

apgyvendinimo sektorius. Ma-
rijampolėje veikiančio viešbučio 
„Sūdavija“ šeimininkas Gintautas 
Gutauskas sakė, kad apartamentai 
svečių nematė nuo praėjusių metų 
kovo 16 d., kai pirmą kartą šalyje 
buvo įvestas karantinas.

– Per pastaruosius 12 mėnesių 
viešbutyje apsigyventi pageidavo 
tik atvykėliai iš Artimųjų Rytų 
šalių. Nusprendėme paslaugų jiems 
neteikti dėl didelės rizikos – kas 
žino, kokiais būdais jie atvyko į 
mūsų šalį. Ypač, kai visos sienos 

Jau labai greitai...

buvo uždarytos. Neturėdami jokių 
klientų negauname ir pajamų, bet 
išlaidų susidaro nemažai – vien už 
pastato šildymą žiemos mėnesiais 
mokėjome po tūkstantį eurų. Kur 
dar apsaugos tarnybos sąskaitos, kiti 
komunaliniai mokesčiai, – išlaidas 
vardijo pašnekovas. 

Parama reikalinga 
buvo jau vakar

Nepaisant patirtų nuostolių, 
G. Gutauskas sakė, kad jo įmonė 
ir jai priklausantis viešbutis kol kas 

Viešbučio „Sūdavija“ šeimininkas Gintautas Gutauskas lengvati-
nių paskolų ir mokesčių atidėjimo galimybės parama nelaiko. Sako, 
sektoriui reikalinga skubi piniginė parama, antraip prasidės masiniai 
įmonių bankrotai.

Paskutinį kartą „Sūdavijos“ kambariuose svečiai nakvojo prieš dau-
giau nei metus – 2020-ųjų kovą.   Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos

(Atkelta iš 1 psl.)
Aišku, įmonė darbuotojams 

neliks skolinga – per 30 metų dar 
niekada taip nenutiko, nenutiks ir 
dabar. Tiesiog visi atsargoje laikyti 
resursai baigiasi. Šio karantino 
pabaigos, tikiuosi, dar sulauksime 
ir atsidaryti galėsime, tačiau jei 
rudenį būtų dar vienas karantinas, 
nežinau, ar jį ištvertumėme, – situ-
aciją apžvelgė verslininkė.

Išgelbėtų atsidarymas, 
bet šiandien tai – neetiška

 ir neįmanoma
R. Klevienė sako, kad geriausia 

išeitis būtų skubus maitinimo įs-
taigos darbo atnaujinimas – galbūt 
mažiau nei anksčiau, tačiau gyvybei 
palaikyti ir darbuotojų atlyginimams 
įmonė vis tiek užsidirbtų.

„Kavinukės“ vadovė supranta, kad 
esant vis dar dideliems susirgimų skai-
čiams atidaryti kavines ir restoranus 
būtų tiesiog neetiška, o ir nesaugu. 
Belieka viena išeitis – parama.

Nors dauguma protestuojančių 
kavinių ir restoranų savininkų sako, 
kad negavo jokios paramos – tik 
galimybę pretenduoti į lengvatines 
paskolas arba mokesčių atidėjimą, R. 
Klevienė pripažįsta, jog jos vadovau-
jama įmonė šiokios tokios finansinės 
pagalbos iš valstybės sulaukė.

– Pavasarį gavome dalinę paramą 
už patalpų nuomą, o antrojo karanti-
no metu, atsižvelgiant į tai, kad įmo-

nės apyvarta nukrito daugiau nei 30 
proc., gavome paramą, kuri atitinka 
ketvirtadalį sumokėto gyventojų 
pajamų mokesčio. Pinigai sąskaitą 
jau pasiekė, todėl sakyti, kad nieko 
negavome – negaliu. Gavome, tačiau 
tokio dydžio parama menkai gelbsti. 
Ji toli gražu nepadengė per septynis 
su puse mėnesio nedarbo patirtų 
nuostolių, – pripažino pašnekovė.

Be klientų – 
daugiau nei metai

Nelengvas dienas išgyvena ir 

Įsijunkite televizorių!
Garo duos „Giminės“

Liaudiškos muzikos kapelai 
iš Kalvarijos „Giminės“ – 25-eri! 
Visą laiką jai vadovauja Alytė Za-
vistauskienė. 

Kovo 21 d., sekmadienį, kapela 
dalyvaus LRT laidoje „Duokim 
garo“ kaip pagrindinis svečias – 
atliks 9 kūrinius, bus parodyti 
reportažai apie kolektyvo narius. 
Taip pat svečiuosis kapelos bičiuliai: 
Baraginės jaunimo kapela „Svaja“, 
Veiviržėnų kultūros centro kaimo 
kapela „Ritin dobil“, kapela „Lau-
mena“ iš Kauno rajono.

„Suvalkiečio“ informacija
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Marijampolė juda 
žaliąja kryptimi

 

Povilas Isoda Karolis Dvylys

Žaliasis miestas – kas tai?
Yra daugybė žaliųjų miestų apibū-

dinimų, tačiau geriausiai suprantamas 
yra šis: žaliasis arba tvarus miestas 
yra miestas, kuriame gyventojams 
teikiamos paslaugos, infrastruktūra ir 
plėtra yra vykdoma aplinkai draugiškais 
būdais, tačiau užtikrinant patogumą 
gyventojams. Po šiuo apibūdinimu 
slypi sprendimai, daromi transporto, 
šildymo, energetikos, vandentvarkos, 
atliekų surinkimo ir teritorijų plana-
vimo srityse. 

Marijampolės savivaldybės meras 
Povilas Isoda sako, kad Marijampo-
lė turi labai daug potencialo būti 
žaliuoju miestu: „Reikia pripažinti, 
kad esame įgyvendinę daug darbų, 
kurie prisideda prie ėjimo žaliąja 
kryptimi, tačiau matome, kad gimsta 
vis daugiau sumanymų, kuriuos be 
galo norisi  įgyvendinti. Taip, esame 
padarę ne vieną  ne visai teisingą 
sprendimą, todėl norime suburti savo 
srities specialistų, iniciatyvių žmonių, 
gamtą mylinčių verslininkų ir gamtai 
neabejingų bendruomenės narių 
komandą, kuri daug dėmesio skirs 
planuojamoms įgyvendinti iniciaty-
voms, diskutuos ir priims geriausius 
galimus sprendimus“.  

Gerai pagalvojus, Marijampolė 
jau yra įdėjusi daug pastangų ir inves-
ticijų eidama žaliosios krypties link, 
tačiau tai dar tik pusiaukelė.

Atnaujintas viešasis transportas, 
eismo srautų reguliavimas 

ir elektromobiliai
Marijampolės miesto gatvėse kur-

suoja 8 aplinkai draugiški  autobusai, 
kuriais apvažiuojama daugiau nei 
90 procentų maršrutų. Septyni iš jų 
naudoja suspaustas gamtines dujas, 
vienas – hibridas, naudojantis dujas 
ir elektrą. Planuojama įsigyti dar 9 
netaršius autobusus, kurie kursuos 
ir tarpmiestiniais maršrutais. Taip 
pat netrukus bus įdiegta elektroninio 
bilieto sistema.

Praėjusiais metais pagrindinėje 
miesto arterijoje, Kauno gatvėje, 
pradėjo veikti išmanusis šviesoforas, 
kuris valdo transporto srautus, fiksuoja 
susidarančias spūstis, apdoroja duome-
nis ir reguliuoja šviesoforo signalus. 
Išmaniojo šviesoforo pagalba susidaro 
mažesnės automobilių spūstys ir į orą 
patenka mažesnė CO2 dujų koncen-
tracija. Jau pradėtos pirkimo procedū-
ros dar vienam išmaniajam šviesoforui 
Vilkaviškio–Tarpučių–Mokolų gatvių 
sankryžoje įrengti.

Marijampolėje įrengtos dvi elek-
tromobilių įkrovimo stotelės, krau-
nančios keturis elektromobilius, 
kuriose šio aplinkai draugiško trans-
porto vairuotojai savo automobilius 
gali pakrauti nemokamai. Tikimasi, 
kad ši infrastruktūra paskatins ma-
rijampoliečius pakeisti taršias trans-
porto priemones į elektromobilius. 
Elektromobilių įkrovimo prieigų 
Marijampolės plane numatyta, kad 
mieste galėtų atsirasti dar 10 elektro-
mobilių įkrovimo stotelių.

Energiją taupantys 
renovuoti daugiabučiai bei 

viešieji pastatai ir atsakingos 
statybos skatinimas

Senieji sovietmetį menantys „kiau-
ri“ daugiabučiai namai įgauna naują 
veidą. Galimybė renovuoti namus, 
pasinaudojant parama ir prisidedant 
gyventojams, skatina marijampoliečius 
atnaujinti savo namus. Marijampolėje 
renovuotas jau 61 daugiabutis namas 
ir skaičiuojama, kad renovuotose na-
muose šiluminės energijos vidutinės 
sąnaudos sumažėjo daugiau nei 60 
procentų. Tai yra gera žinia tausojant 
gamtą, nes kuro šilumai gaminti su-
naudojama mažiau ir į aplinką patenka 
mažiau CO2 dujų. 

Gyventojai, panorę statyti nuo-
savus privačius būstus, rengdami 
statybos projektus privalo nurodyti, 
kaip bus tvarkomos statybinės atlie-
kos, kad nebūtų teršiama gamta. To 
nenurodžius, statybos leidimas nėra 
išduodamas.  Be abejo, kiekvieno 

Visame pasaulyje kiekvienais metais vis garsiau kalbama apie tvarumą, žaliuosius miestus, gyventojų  
sąmoningumą saugant aplinką, vietos valdžios institucijų požiūrį į aplinkosaugą ir apie tai, ką kiekvienas 
iš mūsų gali padaryti, kad aplinka, kurioje gyvename, išliktų jauki ir sveika ateities  kartoms.

Dažnai galvojame, kad žalieji miestai ir jų aplinkai draugiški sprendimai yra tik užsienyje, tačiau ne 
vienas nustebtų sužinojęs, kad į Marijampolę atvykusiems užsieniečiams mūsų miestas neretai tampa 
tvaraus miesto pavyzdžiu. Svečiai nuolat sako, kad Marijampolė – tai miestas, alsuojantis žaluma. Ža-
liosios erdvės įsilieja į urbanistinį peizažą ir traukia gyventojus leisti laiką gryname ore.  Svečiai dažnai 
nustemba, kad akys neužkliūva už ne vietoje numestos šiukšlės, kad vėjas neplaiksto nerūpestingai nu-
mestų maišelių, popierių ar kitų atliekų. Dar juos maloniai stebina, kiek dėmesio skiriama pėstiesiems 
ir dviratininkams: beveik visą miestą galima išvaikščioti pakankamai geros būklės šaligatviais ir didelėje 
miesto dalyje jau yra nutiesti dviračių takai. Gatvėse kursuoja nauji ir netaršūs autobusai, vienas po kito 
atnaujinami daugiabučiai gyvenamieji namai, vis dažniau ant pastatų stogų matome saulės energijos ba-
terijas, vis rečiau pastatus šildome iškastiniu kuru, vis daugiau daugiabučių namų gyventojų įsirengia 
žaliąsias erdves, apželdina jas ir prižiūri.

žmogaus sąžinės reikalas, ar jie sta-
tybines atliekas tvarkys atsakingai, ar 
ne – išmes pamiškėse ar prie bendrojo 
naudojimo konteinerių, ką daryti yra 
griežtai draudžiama.

Biokuras, saulės baterijos, 
LED apšvietimas 

Gyventojai, kurių namai šildomi 
centralizuotu būdu, turėtų žinoti, 
kad šilumą jiems teikia ne aplinką 
teršiantis iškastinis kuras, bet atsinau-
jinanti energija – biokuras. Būtent 
dėl biokuro į aplinką patenka mažiau 
CO2 dujų, sukeliančių šiltnamio 
efektą.  Šilumą teikiančioje įmonėje 
yra sumontuoti du didelio galingumo 
biokuro katilai, kurie tenkina 100 
procentų šilumos poreikio, taip pat 
bus sumontuotas kietųjų dalelių fil-
tras, kuris 10 kartų sumažins kietųjų 
dalelių patekimą į aplinką.

Ant stogų įrengtos saulės baterijos 
jau nieko nebestebina. Tokį aplinkai 
draugišką sprendimą renkasi tiek 
nuosavų namų, tiek ir daugiabučių 
namų gyventojai. Nuo aplinkai 
draugiškų sprendimų neatsilieka ir 
Savivaldybės įstaigos. Saulės elektri-
nės bus įrengtos 12-oje savivaldybės 
ugdymo įstaigų, ir skaičiuojama, kad 
vidutiniškai fotovoltinė elektrinė 
galės tenkinti apie 99 proc. ugdymo 
įstaigos energijos poreikio. Dar viena 
100 KW saulės elektrinė, prie jau 
esančios 30 KW, atsiras ir ant Mari-
jampolės ligoninės stogo. 

Taupant elektros energijos su-
naudojimą, Marijampolėje kasmet 
atnaujinamas gatvių apšvietimas –seni 
šviestuvai keičiami LED šviestuvais. 
ES finansuojamo projekto dėka ne-
trukus net 36 gatvėse LED lempomis 
bus pakeista beveik 1000 šviestuvų. 
Planuojama, kad įgyvendinus projektą 
daugiau nei 50 proc. sumažės elektros 
energijos, naudojamos gatvėms ap-
šviesti, suvartojimas. Šiuo metu ruo-
šiama antra paraiška gatvių apšvietimo 
modernizavimui ir jeigu finansavimas 
bus gautas, elektros energiją taupan-
čiais LED šviestuvais bus pakeista dar 
apie 750 senųjų šviestuvų. Savivaldy-
bės biudžeto lėšomis LED šviestuvai 
bus įrengiami ir kaimiškosiose vieto-
vėse. Skaičiuojama, kad įgyvendinus 

apšvietimo modernizavimo projektus 
daugiau nei 50 procentų šviestuvų 
bus su energiją tausojančiomis LED 
lempomis.

Atnaujinama ir plečiama 
vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo tinklų infrastruktūra, 
švaraus vandens ir valymo 
įrenginiuose susidariusio 
dumblo panaudojimas

Marijampolės savivaldybė sten-
giasi užtikrinti, kad kuo daugiau 
gyventojų namų būtų prijungti 
prie centralizuoto vandens tiekimo 
ir nuotekų tvarkymo tinklų. Todėl 
kiekvienais metais plečiama ši van-
dentvarkos infrastruktūra, taip sten-
giantis motyvuoti žmones atsisakyti 
dar vis naudojamų lauko tualetų ar 
ne visada geros kokybės vandens iš 
šulinio. Marijampolės savivaldybės 
aglomeracijoje vanduo centralizuotai 
tiekiamas net 98,8 proc. būstų, nuo-
tekos centralizuotai surenkamos iš 
98,5 proc. būstų. Šiam procentui ge-
rinti kiekvienais metais investuojama į 
vandentvarkos infrastruktūros plėtrą. 
Kad būtų išvengta vandens švaistymo 
ir nutekėjimo, yra diegiamas van-
dens nutekėjimo paieškos modelis. 
Kitas svarbus aspektas – vis daugiau 
vartotojų atsiskaito už vandenį pagal 
vandens apskaitos prietaiso rodmenis, 
o ne remiantis apskaičiuotu vidutiniu 
vandens kiekio suvartojimu. 

Teisybės dėlei, Marijampolėje 
tiekiamas vanduo yra tiriamas kas 
savaitę ir jo kokybė yra išties aukšta. 
Tuo pasigirti gali tikrai ne kiekvienas 
miestas. Taip yra dėl to, kad po žeme 
slypintys vandens klodai yra sklidini 
švaraus vandens, kuris pratekėjęs per 
filtrus tampa puikiu atgaivos šaltiniu.

Panaudotas vanduo surenkamas 
į valymo įrenginius, kurie nešvarų 
vandenį išvalo ir išleidžia į natūralius 
vandens telkinius. Nuotekų vanduo 
taip pat yra kas savaitę reguliariai ti-
riamas. Valymo įrenginiuose susidaro 
dumblas, kuris yra panaudojamas 
elektros energijos gamybai. Išskyrus 
biodujas, dumblas sutankinamas, 
išdžiovinamas ir naudojamas laukų 
tręšimui ir rekultivacijai.

Populiarėjantis atliekų rūšiavi-
mas, žaliųjų atliekų kompostavi-
mas, atliekų surinkimas ir „waste 

to energy“ sistema
Marijampoliečiai kasmet išmeta 

beveik 17 tūkst. tonų mišrių komuna-
linių atliekų ir 11,21 procentų  išrū-
šiuotų atliekų. Nors išrūšiuotų atliekų 
skaičius nėra didelis, tačiau tendencija 
teikia vilčių – mišrių atliekų kiekiai 
mažėja, o išrūšiuotų atliekų kiekis 
yra augantis. Surinktos neišrūšiuo-
tos atliekos patenka į Marijampolės 
mechaninio-biologinio apdorojimo 
įrenginius ir čia būna 100 procentų 
išrūšiuojamos atskiriant perdirbimui 
tinkamas antrines žaliavas, energetinę 
vertę turinčias atliekas ir biologiškai 
skaidžias atliekas. Taip pat netrukus 
Marijampolėje atsiras naujos rūšiuo-
jamų atliekų konteinerių aikštelės ir 
tekstilės atliekų konteineriai.

Laidojimui į sąvartyną patenka 
apie 19 proc. atliekų. Sąvartyne 
susidaro filtratas, kuris tvarkomas 
atvirkštinės osmozės įrenginiu ir  
galiausiai – filtratas tampa švariu 
skysčiu, kurį galima išleisti į aplinką. 
Taip pat sąvartyne kaupiasi dujos, 
kurios irgi panaudojamos. Dujos 
patenka į biodujų jėgainę, kurioje 
gaminama elektra.

Marijampoliečiams buvo nemo-
kamai išdalinta beveik 10 000 kom-
postavimo dėžių, kai kurie gyventojai 
dažnai naudoja sumeistrautas savas, 
dar kiti žaliąsias atliekas veža į žaliųjų 
atliekų kompostavimo aikšteles. Čia 
gaminamas kompostas, kuris par-
duodamas arba kartais panaudojamas 
sąvartyno sluoksnių perdengimui.

Žaliosios miesto oazės, jauki 
daugiabučių aplinka, patogus 

pėsčiųjų ir dviratininkų judėjimas
Marijampolėje net 46 procentus 

bendros teritorijos užima žaliosios er-
dvės. Iš tiesų galime pagrįstai didžiuo-
tis nuostabiais miesto parkais, kurie 
tartum žaliosios oazės įsilieja į miesto 
gyvenimą ir skatina gyventojus dau-
giau laiko praleisti gryname ore. 

Daugiabučių namų gyventojai 
vis dažniau daugiau dėmesio skiria 
savo gyvenamajai aplinkai, rengia 
apželdinimo projektus ir naudojasi 

Marijampolės savivaldybės finansuo-
jama galimybe nemokai įsigyti pagei-
daujamų želdinių, kad daugiabučių 
kiemai taptų jaukiais ir žydinčiais. 

Tokiame kompaktiškame mieste 
kaip Marijampolė viskas lengvai 
pasiekiama pėsčiomis, dviračiu ar 
paspirtuku, todėl daug dėmesio 
skiriama pėsčiųjų ir dviračių takų 
atnaujinimui ir naujų takų įrengi-
mui. Planuojama, kad visi esami ir 
naujai įrengti dviračių takai galėtų 
susijungti į vieną ištisą sistemą, kad 
žmogui palikus automobilį namuose 
ir persėdus ant dviračio  judėti būtų 
patogu ir saugu.

Meilė gamtai nuo pat mažens
Vaikai yra mūsų ateitis, ir tai,  ko 

mes dar nesuprantame ar neįsaviname,  
jiems gali tapti įprasta kasdienybe. 
Tačiau sąmoningumą ir meilę gamtai 
reikia ugdyti nuo pat mažens. Būtent 
dėl to ugdymo įstaigos kasmet teikia 
paraiškas Marijampolės savivaldybei dėl  
projektų, kurie skatina vaikus pažinti 
aplinkosaugos svarbą, finansavimo. 

Įstaigos ir nevyriausybinės organi-
zacijos, pasinaudodamos Savivaldybės 
parama, rengia edukacijas, diskusijas, 
kuria parodas, organizuoja švarinimo 
akcijas, veda kūrybinius išmaniuosius 
užsiėmimus, organizuoja išvykas į saugo-
mas gamtines teritorijas, kuria darželius 
ir žaliąsias palanges ar organizuoja pamo-
kas apie naują daiktų gyvenimą. 

Pradėkime nuo savęs – gamta 
įvertins ir mažą žingsnelį 

žaliosios krypties link
Kai kuriems žmonėms aplinkosau-

ga asocijuojasi su vienokiais ar kitokiais 
draudimais ar papildomais mokesčiais.  
Marijampolėje nesiekiama drausti ar 
papildomai apmokestinti, o atvirkš-
čiai  –  siekiama skatinti žengti, kad ir 
mažus, bet „žalius“ žingsnelius.

Pasak Marijampolės savivaldybės 
tarybos Aplinkos apsaugos ir kaimo 
reikalų komiteto pirmininko  Karolio 
Dvylio, meilė gamtai turi prasidėti nuo 
pat mažens neformaliuoju švietimu. Taip 
pat šiuolaikiniam žmogui svarbu, kad 
saugoti gamtą turi būti patogu, o tam 
reikalinga nuolat plėsti tinkamą infras-
truktūrą – atliekų rūšiavimo konteine-
rius, dviračių takus, žaliąsias erdves. 

Netrukus Marijampolės savivaldy-
bėje pradės veikti speciali darbo grupė, 
kurioje dirbsiantys specialistai ieškos 
sprendimų ir pasiūlymų, padėsiančių 
gyventojams, įstaigoms ir verslo įmo-
nėms eiti „žaliuoju“ keliu.

Taip pat norisi gyventojus įtraukti į 
sprendimų priėmimo procesą ir skatinti 
juos teikti savo siūlymus miesto aplin-
kosauginei būklei gerinti bei pranešti 
apie aplinkosauginius pažeidimus.

Svarstoma, kad Marijampolės viešo-
siose erdvėse galėtų atsirasti patrauklūs 
rūšiuojamų atliekų konteineriai-šiukš-
liadėžės. Tikimasi, kad tai paskatintų 
plastikinį buteliuką išmesti ne į paprastą 
šiukšliadėžę, bet būtent į tam skirtą. 

Prasminga būtų plėsti daugiabučių 
aplinkos apželdinimo programą, kad 
kuo daugiau žaliųjų erdvių atsirastų 
ne tik mikrorajonuose, bet ir privačių 
namų kvartaluose.

Stebima tendencija, kad jaunoji 
karta nemažai dėmesio skiria eko-
logijai. Marijampolės savivaldybėje 
veikiančios įmonės galėtų išnaudoti 
šį augantį žmonių sąmoningumą ir 
laikytis aplinkosauginių reikalavimų. 
Už tai įmonės pasipuoštų specialiu 
ženkliuku ir pritrauktų visą būrį 
gamtą mylinčių pirkėjų. 

Kaip sako Karolis Dvylys, „mes 
kiekvienas galime žengti žalią žingsnį 
ir naudoti kuo mažiau popieriaus, at-
sakingai rūšiuoti atliekas, vis dažniau 
palikti automobilį namuose, apsi-
pirkinėdami naudoti daugkartinius 
maišelius ar kitas pakuotes, aktyviai 
siūlyti gamtai draugiškas idėjas, 
sudrausminti aplinką teršiančius 
žmones ir padėti augti naujai kartai, 
skiepydami jai meilę gamtai“. 

Marijampolės savivaldybės 
administracijos

Komunikacijos skyrius

U
žs. 291.
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Namai Jolanta RAČAITĖ
tel. 8 699 61858 
el. p. jolanta@suvalkietis.lt

Artėja metas, kai savo namų 
kiemus, sodybas puošime gėlė-
mis. Jau esame pasiilgę šio grožio. 
Turbūt ne vienas jau pamąstėme, 
kokias gėles ir augalus sodinsime 
ir kaip juos komponuosime šiais 
metais. Vieni nori naujovių, kiti – 
galbūt labiau tradicinio kaimiško 
darželio.

Ieškantiems įvairovės įdomu, 
kokie augalai ir gėlės labiausiai tinka 
mūsų klimatui, jame gali klestėti. 

Marijampolės parkuose, skve-

būtų ir efektyvus. Todėl dauguma 
naujesnių ir naujausių  skalbimo 
mašinų automatiškai apskaičiuoja 
vandens kiekį, priklausomai nuo 
to, kiek įdedate skalbinių. Aukš-
tesnės klasės skalbimo mašinose 
yra įmontuotos svarstyklės, kurios 
informuoja vartotoją apie įdėtą 
skalbinių kiekį ir neleidžia per-
krauti skalbimo mašinos būgno.

Energijos efektyvumo klasės 
gali būti nuo A+++ iki D. Jos pa-

Svarbu išsirinkti 
būtent jums labiausiai 
tinkamą dydį ir tipą

Prieš renkantis skalbimo ma-
šiną rekomenduojama pagalvoti, 
kokioje vietoje ji bus statoma ir 
ar dažnai ir daug bus skalbiama. 
Šie pirmieji žingsniai padės ne 
tik patogiai naudotis nauja preke, 
bet ir pasiekti geresnę skalbimo 
kokybę.

Jeigu vonioje stinga vietos, 
rekomenduojama įsigyti skalbimo 
mašinas, pakraunamas iš viršaus, 
arba vadinamąsias siauras, bet 
pakraunamas iš priekio. Reikėtų 
atkreipti dėmesį, kad šių mažesnių 
gabaritų skalbimo mašinų būgnai 
yra mažesni, į jas paprastai galima 
dėti ne daugiau 5 kilogramus skal-
binių. Tad jeigu numatote skalbti 
dažnai, daug ir namuose galite 
rasti vietos didesnei skalbyklei, 
rekomenduojama rinktis skalbimo 
mašiną su kuo didesniu būgnu, į 
kurį be vargo sutalpinsite iki 10 
kilogramų skalbinių. Taip pat 
verta atsižvelgti ir į gręžimo greitį, 
kuris gali siekti iki 1600 apsukų  
per minutę. Didesnio standarto 
skalbyklių galingumas paprastai 
didesnis.

Skalbimo mašinos 
vis modernėja. 

Ką svarbu žinoti?
Skalbimo mašinų konstruk-

toriai ir gamintojai pastaraisiais 
metais stengiasi, kad šis buities 
prietaisas sunaudotų kuo mažiau 
elektros energijos ir vandens, bet 

rodo skalbimo 
mašinos elek-
tros energijos 
sąnaudas per 
m e t u s :  k u o 
aukštesnė klasė, 
tuo taupesnė 
skalbimo ma-
šina. Šiuo metu 
daugumos ga-
minamų skal-
bimo mašinų 
energijos efek-
tyvumo klasė 
yra aukštesnė, 
nei A+. Eko-
nomiškiausios 
yra A+++ klasės 
skalbimo maši-
nos.

Pr i e š  i n -
vestuojant į šį 
pirkinį, verta 
žinoti ir pa-
grindines šiuo 
metu gamina-
mų skalbimo 
mašinų pro-
gramas .  Pa-

grindinės programos yra šios: 
greito skalbimo, dėmių šalinimo, 
intensyvaus skalbimo labai ne-
švariems skalbiniams, taip pat 
mirkymo, pusės įkrovos programa, 
režimas, neleidžiantis skalbiniams 
susiglamžyti, papildomo skalavimo 
programa.

Verta pasidomėti ir papildomo-
mis programomis. Tuomet galime 
ieškoti skalbimo mašinos, turin-
čios, pavyzdžiui, garų programą. 

Ja naudojantis skalbiniai lengvai 
ir greitai atšviežinami (ypač tai 
aktualu drabužiams), panaikinami 
kvapai. Naudojant šią programą 
palengvėja lyginimas, drabužius 
galima atšviežinti, jų neskalbiant.

Skalbimo atidėjimo funkcija 
taip pat suteikia patogumo. Skal-
bimo laiko sutrumpinimo funkcija 
leidžia tausoti elektrą, vandenį ir 
pačius skalbinius, jeigu jie nėra 
labai užsiteršę. Tokius skalbinius 
naudojantis šia funkcija galima 
išskalbti per 15 minučių.

Aktualu žinoti ir apie doza-
vimo funkciją. Ja naudodamiesi 
neperdozuosite skalbimo priemo-
nių. Skystų priemonių dozavimo 
funkcija automatiškai dozuoja 
skalbiklius, skalavimo priemones 
priklausomai nuo tekstilės tipo, 
svorio bei kiek drabužiai yra su-
tepti. Taigi taupomas vanduo, 
elektros energija ir prisidedama 
prie aplinkos saugojimo.

Skalbimo mašinos su inverteri-
niu varikliu užtikrina ne tik tylesnį 
ir efektyvesnį darbą, bet ir yra 
patikimesnės. Papildomos „Direct 
Spray“ (tiesioginio įpurškimo, už-
tikrinanti, kad sumaišytas vanduo 
ir skalbiklis tolygiai pasiskirstys po 
skalbinius, todėl ant drabužių ne-
liks neišskalbtų ar baliklio paliktų 
dėmių), „Oko Mix“ (kai skalbimo 
priemonės ir minkštiklis ištirpi-
nami dar prieš jiems patenkant 
į būgną) ar „Ecobubble™“ (kai 
prieš prasidedant skalbimo ciklui 
iš skalbimo priemonės ir vandens 
sudaromos putos, kuriose susidaro 

nešvarumus šalinantys ir į audinius 
greičiau prasiskverbiantys burbu-
liukai) technologijos taip pat pa-
kylėja skalbimo mašinas į aukštesnį 
lygmenį. Mašinos, pagamintos, 
naudojantis šiomis technologijo-
mis, skalbia efektyviai ir šaltame 
vandenyje, taupo energiją.

 
Ką dar pravartu žinoti?
Verta žinoti, kad kuo aukštes-

nės skalbimo mašinos gręžimo ap-
sukos, tuo sausesni bus skalbiniai ir 
reikės mažesnių džiovinimo sąnau-
dų. Kad audiniai bus „pergręžti“, 
sugadinti, baimintis nelabai reikė-
tų – šiuolaikinės skalbimo mašinos 
jautresniems audiniams automatiš-
kai parenka tinkamas programas, 
kurios sumažina gręžimo apsukas, 
kad išsaugotų audinį. 

Verta atkreipti dėmesį į val-
dymą, pasigilinti, ar neteks ilgai 
klaidžioti valdymo skydelyje.

Vienas svarbiausių kriterijų – 
ilgaamžiškumas.

Visoms skalbyklėms pagal 
Europos Sąjungos direktyvas su-
teikiama ne mažesnė, nei dvejų  
metų garantija. Skalbimo mašinos 
su trumpesne garantija net neverta 
rinktis – tai bus nekokybiškas, ES 
standartų neatitinkantis gaminys. 
Būna atvejų, kai konkretus gamin-
tojas suteikia papildomą garantiją 
gaminiui ar jo daliai. Tik reikia 
atkreipti dėmesį, kam būtent su-
teikiamas ilgesnis, tarkime, 10-ies 
metų, garantijos terminas. Jis gali 
būti taikomas skalbyklės varikliui, 
bet ne visai mašinai.

Kaip išsirinkti skalbimo mašiną?
(Ekspertų patarimai)

Skalbimo mašiną perkame nedažnai, todėl norime ir stengiamės pasirinkti mums labiausiai tinkantį variantą ir, žinoma, viliamės, kad skalbimo mašina mums 
tarnaus daug metų. Taigi galvojame apie geriausią kainos ir kokybės santykį.

Kaip ir kita buitinė technika, skalbimo mašinos gaminamos vis modernesnės, tad šioje rinkoje pirkėjui susiorientuoti nėra paprasta. Todėl patarimais, kaip išsirinkti 
skalbimo mašiną, paprašėme pasidalinti vieno buitinės technikos rinkoje gerai žinomo parduotuvių tinklo ekspertų.

ruose (ypač Vytauto parke) sodinami 
augalai, jų įvairovė ir skoningas kom-
ponavimas, derinimas mus žavi ne 
vienerius metus. Šie gėlynai gal kai 
kam yra tapę ir įkvėpimo šaltiniu.

Todėl apie tai, kokios gėlės 
juose sodinamos ir kada keičiamos, 
patirtimi pasidalinti paprašėme Ma-
rijampolės savivaldybės administra-
cijos Aplinkotvarkos ir infrastruktū-
ros skyriaus vyriausiosios specialistės 
Violetos Sagaitienės. Juolab kad 
gėlių pavadinimai, jų deriniai yra 

sudominę ne vieną marijampolietį 
ir miesto svečius.

Pasak V. Sagaitienės, pirmiausia 
dera sodinti našlaites, narcizus, tul-
pes. Juos komponuokime, kaip tik 
fantazija leidžia.

Baigiant žydėti pavasariniams 
augalams, į lauke statomus vazonus, 
lovelius, gėlines jau galima sodinti 
svyrančias gėles. Tam labiausiai 
tinka svyrančios begonijos, pe-
largonijos, surfinijos, petunijos, 

Skalbimo mašinos – gaminys, kuris gana sparčiai 
modernėja. Gamintos pastaraisiais metais vis labiau 
taupo vandenį, elektrą ir prisideda prie aplinkos tauso-
jimo. Jose yra daugiau mums naudingų pagrindinių ir 
papildomų programų.

Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka

Kokiomis gėlėmis šiais metais 
puošime savo namų kiemus, sodybas?

sparnuotosios tunbergijos, lobelijos, 
ipomėjos (žalios, margos, raudo-
nos), dichondros, skajavolos.

Formuojant sudėtingesnius 
gėlynus, alpinariumus tinka ir 
mūsų klimate dera tramažolė, 
žilasis šlamutis, bakopa, krūminė 
ir gumbinė pelargonijos, taip pat 
begonija „Dragon“. Gėlynuose 
tinka serenčiai, gerai pakeliantys 
sausrą ir aukštą temperatūrą, jurgi-
nai, bijūnai, margeniai, rudbekijos, 

valero ir Naujosios Gvinėjos sprigės, 
šalavijas, žydrė, žilės, katilėliai, laki-
šius, gvaizdūnė, levandos, notros. 
Suderinus spalvas ir aukštį, galima 
išgauti spalvingą ar subtilų derinį – 
pagal norą ir skonį. 

Taip pat į gėlynų saleles, al-
pinariumus tinka įkomponuoti 
viksvinių augalų – ašuotę, melsvąjį 
eraičiną, soruolę, viksvą „Vertigo“.

Rudeniop tinka sodinti viržius, 
dekoratyvinius kopūstus.

Miesto parkuose sodinamos skoningos gėlių kompozicijos – tarsi įkvėpimo šaltinis.

Netrukus savo aplinką puošime gėlėmis – jau laukiame šio grožio.
Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos
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Renovacijos metu buvo ap-
šiltintos namo išorinės sienos, 
pamatai ir stogas. Pakeisti visi 
vandentiekio, nuotekų tinklai, 
iš esmės atnaujinta šildymo sis-
tema, pakeisti šilumos punkto 
įrenginiai, vamzdynai, radiato-
riai. Įrengta šilumos apskaitos 
daliklinė sistema, kuri leidžia 
visiems sutaupyti.

„Daugiabučio renovacijos 
darbai vyko sklandžiai ir panau-
dojant kokybiškas medžiagas, 
todėl numatytos renovacijos 
priemonės buvo įdiegtos mažiau 
nei per metus. Gyventojai paten-
kinti kokybišku rangovų darbu ir 
renovacijos privalumas“, – sako 
daugiabučio atnaujinimo pro-
jektą administruojančios įmonės 
direktoriaus pavaduotojas Dona-
tas Jankevičius.

Motyvuoja sėkmingi 
pavyzdžiai

Daugiabučio atnaujinimo 
projektą administruojančios 
įmonės direktoriaus pavaduoto-
jas teigia, kad sėkmingas šio dau-
giabučio atnaujinimas paskatino 
ir aplinkinių namų gyventojus 
susidomėti renovacija. 

„Nors apie renovaciją kalba-
ma daug ir dažniau, didžiausia 
motyvacija gyventojams atsi-
randa, kai pasikalba kaimynas 
su kaimynu, palygina skirtumus 
šildymo sąskaitose ir komfortą 
butuose. Taip nutiko ir šįkart: 
atnaujinę šį daugiabutį netru-
kus sulaukėme net trijų gretimų 
namų paraiškų renovacijai“, – 
sako D. Jankevičius. 

Energijos sutaupymai
Modernizavus Draugystės 

Metų renovacijos 
projekto rinkimuose – 

daugiabutis iš Marijampolės 
Šiltesnis ir gražesnis namas, išaugusi nekilnojamojo turto vertė ir gerokai sumažėjusios sąs-

kaitos už šildymą – tokiais renovacijos privalumais jau beveik metus džiaugiasi Marijampolėje, 
Draugystės g. 25A esančio daugiabučio gyventojai.

gatvėje esantį daugiabutį, buvo 
pasiekta B energinio efekty-
vumo klasė ir nors dar negali-
ma palyginti faktinių sąnaudų 
skirtumų karštam vandeniui 
ruošti ir šildymui tarp 2019 ir 
2020 metų, planuojama, kad 
pastatas sutaupys daugiau nei 
40 proc. šildymui naudojamos 
energijos. 

D. Jankevičius pamini, kad 
norint sumažinti sąskaitas už 
elektrą, ant daugiabučio stogo 
buvo įrengti atsinaujinantys 
energijos šaltiniai – saulės ko-
lektoriai, kurie yra naudojami 
karštam vandeniui ruošti. Tokiu 
būdu tikimasi sutaupyti daugiau 
nei 50 proc. energijos. Be to, 
svarbu paminėti ir tai, kad saulės 
kolektoriai reikšmingai prisideda 
ir prie aplinkos saugojimo.

Sutvarkyta 
ir aplinka

Teigiami renovacijos pokyčiai 
palietė ir daugiabučio aplinką: 
buvo sutvarkytas prieigų prie 
namo apšvietimas, todėl šian-
dien gyventojai gali jaukiau grįž-
ti namo tamsiuoju paros metu.

Daugiabučio atnaujinimo 

projektą administruojančios 
įmonės direktoriaus pavaduo-
tojas užsimena, kad ateityje 
Marijampolės savivaldybei pa-
dedant planuojama praplatinti 
automobilių stovėjimo aikštelę ir 
taip visam laikui išspręsti auto-
mobilių parkavimo klausimą.

Metų renovacijos 
projekto rinkimai

Šis daugiabutis dalyvauja 
Metų renovacijos projekto 2021 
rinkimuose, kuriuos rengia Būs-
to energijos taupymo agentūra 
(BETA). Susipažinti su visais 
kandidatais galima BETA „Fa-
cebook“ puslapyje ir naujienų 
portale. Geriausius įgyvendintus 
projektus kviečiami rinkti visi 
Lietuvos gyventojai – balsavimas 
už kandidatus prasidės balandžio 
2 d. naujienų portale.

Renovuotas daugiabutis Marijampolėje.  Nuotrauka iš BETA archyvo

Užs. 282.

Marija BURBIENĖ

Lukštai lūžo, 
byrėjo, traiškėsi

Ypatingu kiaušinių marginimu 
graviruojant Ramūnas Sinkevičius 
susidomėjo prieš 7-erius metus, kai 
vienoje iš televizijos laidų pamatė 
Palangoje gyvenančio dailininko 
Vytauto Kuso graviruotus žąsų 
kiaušinius.

– Tuo metu iš vinilinių plokš-
telių dariau laikrodžius, dirbau su 
rotaciniu šlifuokliu „Dremel“, tokiu 
pat, kaip ir Kusas, todėl nutariau ir 
aš pabandyti kiaušinius graviruoti, 
– netolimą praeitį prisimena 45-erių 
Ramūnas.

Pirmiausia marijampolietis dai-
linti pradėjo vištų kiaušinius. Deja, 
pirmi bandymai buvo nesėkmingi, 
lukštai lūžo, byrėjo, traiškėsi. Nors 
daugybė kiaušinių ėjo perniek, bet 
užsispyręs vyras nepasidavė ir nutarė 
pabandyti graviruoti tvirtesnius 
ančių kiaušinius. Galiausiai surado 
žąsų augintoją ir prisipirko žąsų 
kiaušinių. 

„Turiu padaryti 
kažką įdomiau“

– Praktiškai dabar visi mano 
margučiai iš žąsų kiaušinių. Be 
abejo, tvirčiausi stručių kiaušiniai, 
tačiau jie – brangūs, sunku gauti, o 
be to, jie lygiai taip pat slysta, dūžta. 
Gal su jais tik kitos galimybės, kai 

norisi lukšto paviršių vos vos įpjauti. 
Visa tai, ką sumąstau, padarau ir ant 
žąsies kiaušinio lukšto, nors šis dvi-
gubai plonesnis už stručių ir daug 
trapesnis, bet, kai pripratau, dirbti 
nesunku, – pasakoja Ramūnas, 
kartu atskleisdamas ir mažas tokio 
marginimo gudrybes. – Kiaušinio 
turinį išpūti, išplauni, išdžiovini 
ir tik tada lukštą pjaustai, gręžioji. 
Paskui jį panardini į baliklį, kad 
ištirptų membrana ir ažūro kraštai 
gražiai atrodytų. Po to dar – į sodos 
tirpalą, kad vienodai pabaltų.

Įdomiausia, kad ne visas kiau-
šinio lukštas toks pat – vienur 
plonesnis, kitur storesnis, todėl 
dirbti reikia labai atidžiai. Visgi 
gali atsirasti mikroįtrūkimų, kurie 
plika akimi net nematomi, bet 
įgudęs meistras žino, kad ištirpus 
membranai kiaušinis trūks ir tiesiog 
subyrės ir visas darbas bus perniek.

Kad kūrinys pavyktų, svarbu 
ne tik deimantinės stomatologinės 
frezos, kuriomis šlifuojamas lukštas, 
bet ir įgudimas. Pasak Ramūno, 
svarbiausia, kad prietaisas kuo ma-
žiau vibruotų, o ranka suspėtų su 
meistro mintimis. 

– Jaučiu grąžto vibraciją, jo 
svorį, kada stipriau paspaudus 
lukštas tuoj sulūš. Pirmyn veda ir 
užsispyrimas, kad turiu padaryti 
kažką įdomiau, nekasdieniško, – 
atskleidžia jis. 

(Nukelta į 7 psl.)

Svarbiausia, 
kad ranka suspėtų 

su mintimis
Gyvybės, gamtos pabudimo, gėrio ir derlingumo simboliai 

kiaušiniai ne tik tradiciškai – karštu vašku arba skutinėjant peiliu-
ku, bet ir naujoviškais, kasmet vis įdomesniais būdais marginami 
prieš Velykas. Marijampolietis Ramūnas Sinkevičius kiaušinius 
dailina visus metus, o jo margučiai tampa meno kūriniais.

Ramūno Sinkevičiaus margučiai visi skirtingi, o jų per 7-erius 
metus sukaupta didžiulė kolekcija.  Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos

Margindamas „Kamėją“ meistras išgręžė 9 tūkst. skylučių, tai – 
neoficialus Lietuvos rekordas.

Loreta TUMELIENĖ

Fiksuoti nauji židiniai
Marijampolės savivaldybės 

administracijos direktoriaus Karolio 
Podolskio teigimu, Marijampolės 
apskrityje susirgimų COVID-19 
infekcija vėl padaugėjo, yra ir naujų 
ligos židinių. 

Ketvirtadienio duomenimis, 
Marijampolės regione patvirtinta 
48 nauji ligos atvejai. Iš jų Marijam-
polės savivaldybėje – 24, Kalvarijos 
sav. – 2, Kazlų Rūdos sav. – 7, 
Vilkaviškio r. sav. – 12, Šakių r. 
sav. – 3. Šiuo metu Marijampolės 
savivaldybėje koronavirusu serga 
271 gyventojas.

Pasak Administracijos direkto-
riaus, nauji ligos židiniai fiksuoti 
UAB „Dilauda“, įsikūrusioje Pai-
kiškių kaime. Čia nustatyti 9 CO-
VID-19 atvejai. Iš jų 3 – antriniai. 

Koronaviruso susirgimų padaugėjo visame regione
COVID-19 susirgimų Marijampolės regione vėl padaugėjo. Marijampolės, Kazlų Rūdos savi-

valdybės pagal sergamumą yra juodoje zonoje, Kalvarijos, Šakių, Vilkaviškio savivaldybės – rau-
donojoje. 

COVID-19 protrūkis fiksuotas ir 
Kalvarijos savivaldybės administra-
cijoje. Nustatyti 4 susirgusieji. 

Tebesitęsia susirgimai Mari-
jampolės vaikų lopšelyje-darželyje 
„Želmenėliai“. Fiksuoti 6 ligos 
atvejai. Teiktas siūlymas iki kovo 
30 d. ugdymą vykdyti nuotoliniu 
būdu.

Koronavirusas nepalieka UAB 
„Telemarketing“ Marijampolės 
skyriaus darbuotojų. Šiame židinyje 
nustatyta 15 susirgimų. Iš jų 7 – 
antriniai atvejai.

Su ligos protrūkiu UAB „Ke-
gisa“ siejama 13 susirgimų, iš jų 
5 – antriniai.

Savivaldybėse žinios 
nedžiugios

Kalvarijos savivaldybės admi-
nistracijos atstovės spaudai Ugnės 
Padvelskytės teigimu, per pastarąją 
parą šioje savivaldybėje užfiksuoti 

du nauji COVID-19 atvejai, šiuo 
metu koronaviruso infekcija serga 
19 gyventojų. Kalvarijos savivaldybė 
pagal sergamumą yra raudonojoje 
zonoje, sergamumo rodikliai – 
150,7 / 100 tūkst. gyventojų.  

Kazlų Rūdos savivaldybės gydy-
tojos Vaidos Sendžikienės teigimu, 
savivaldybėje sergamumas COVID-
19 padidėjo, bet židinių nefiksuota. 
Ketvirtadienio duomenimis, regis-
truoti 6 nauji ligos atvejai.   

Šiuo metu savivaldybėje CO-
VID-19 serga 23 gyventojai, 644 
pasveikę. Sergamumo rodiklis Kazlų 
Rūdos savivaldybėje – 100 tūkst. 
gyventojų tenka 179,6 atvejo. 

Vilkaviškio rajono savivaldybės 
meras A. Neiberka socialiniame 
tinkle pranešė, kad pastarosiomis 
dienomis Vilkaviškio rajone vėl 
padaugėjo susirgimų COVID-19. 
Registruota 13 naujų atvejų. Vilka-
viškio rajone serga 82 gyventojai.  
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6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Įstatymas ir tvarka“.
9.45 „Miuncheno kriminali-
nė policija“.
10.35 „Tarnauti ir ginti“.
11.30 Kas ir kodėl?
12.00 Savaitė. 
13.00 Beatos virtuvė.
14.00, 15.00, 16.00 Žinios.
14.20 Laba diena, Lietuva.
16.20 „Maistas. Tiesa ar pra-
manas?“
16.40 „Kalnų daktaras“.
17.30 Žinios. 
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite daktaro. 
19.30 Daiktų istorijos. 
20.30 Panorama.
21.30 LRT forumas.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Laukiniai Vakarai 
prie molo“ (1).
23.45 „Įstatymas ir tvarka“
0.30 Išpažinimai.
1.00, 2.00 LRT radijo ži-
nios.
1.05 Klauskite daktaro. 

6.30 „Svaragini. Amžina 
draugystė“.
8.00 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“.
10.00 „Kalnietis“.
11.00 „Tūkstantis ir viena 
naktis“.
12.45 „Būrėja“.
13.20 Turtuolė varguolė.
14.20 „Širdele mano“.
15.30 „Mano namai – mano 
likimas“.
16.35 Labas vakaras, Lietu-
va. 
18.30 Žinios.
19.30 KK2. 

6.02 Nacionalinė ekspedici-
ja. Gediminaičių Europa.
7.00 Šventadienio mintys. 
7.30 Klausimėlis.
8.00 Gyventi kaime gera.
8.30 Ryto suktinis.
9.00 „Velnias su trimis aukso 
plaukais“ (pasaka).
10.00 Gustavo enciklopedi-
ja. 
10.30 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai. 
11.30 Ką veikti?! 
12.00 Pasaulio dokumenti-
ka.
13.45 „Puaro“.
15.30 Žinios. 
15.45 Istorijos detektyvai.
16.30 Pasivaikščiojimai. 
17.00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“.
17.30 Žinios. 
18.00 Duokim garo!
19.30 Savaitė. 
20.30 Panorama.
21.00 „Perplaukus Atlantą“.
22.00 „Dainuojančių mėsi-
ninkų klubas“ (istorinė dra-
ma).
23.30 „Slapta Ain Rand ais-
tra“ (biografinė drama).
1.15 „Aš, tu ir Diupri“ (ko-
medija).

6.20 Animacija.
9.45 „Drakono užkeikimas“ 
(animacinis).
11.30 „Šnipų vaikučiai 2. 
Prarastų svajonių sala“ (nuo-
tykių).
13.35 „Načas Libras“ (kome-
dija).

20.00 Nuo... Iki...
21.00 „Rimti reikalai“.
21.30 Žinios.
22.28 Telefoninė loterija 
1634.
22.30 „Aš matau tave“ (tri-
leris).
0.25 „Strėlė“.
1.20 „Šerlokas Holmsas“ 
(trileris). 

6.25 „Greitojo reagavimo 
būrys“.
7.20 Mano virtuvė geriausia.
8.35 „Tiltas“.
9.40 „Paskutinis faras“.
10.35 „Mentalistas“.
11.35 „Šnipų karai“ (1).
12.35 „CSI. Majamis“.
13.35 Mano virtuvė geriau-
sia.
14.55 „Tiltas“.
16.00 „Paskutinis faras“.
17.00 Info diena.
17.30 „Mentalistas“.
18.30 „Greitojo reagavimo 
būrys“.
19.30 „Atsarginis preziden-
tas“.
20.30 Kvailiai šėlsta.
21.00 „Superbombonešis. 
Naikinti viską“ (veiksmo).
23.20 „Mirtinas ginklas“.
0.20 „Legendų biuras“.
1.30 „Gyvi numirėliai“.

6.25 Animacija.
7.55 Svajonių sodai.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
9.55 „Mano dukrelė“.
11.55 „Rytietiški saldumy-
nai“. Pertraukoje – 12.20 
Loterija.
13.00 „Parduotas gyveni-
mas“.

15.00 „Simpsonai“.
16.00 Žinios.
16.30 TV pagalba. Pertrau-
koje – 17.20 Loterija.
18.30 Žinios.
19.30 Karštai su tv3.lt.
20.30 „Prakeikti“. 
21.00 Žinios.
22.00 „Leidimas žudyti“ 
(veiksmo). Pertraukoje – 
22.15 Loterijos.
0.00 „Skubi pagalba“.
1.00 „Einšteinas“.
1.55 „Majų baikerių klu-
bas“.

6.05 Legendos.
7.00 Animacija.
8.40 Atspindžiai. 
9.10 Labas rytas, Lietuva.
11.40 Mokslo sriuba. 
12.00 DW naujienos.
12.15 Kas geresnio, kaimy-
ne?
12.45 Krikščionio žodis. 
13.05 Kultūros diena. 
14.00 Ką veikti?! 
14.30 Mes – Pasaulis.
15.40 „Dainų dainelės“ aki-
mirkos.
15.50 Animacija.
16.40 Gamina vaikai. 
17.10 „Dvynukės“.
18.05 „Kostiumuotieji“.
18.50 Mokslo sriuba. 
19.05 Išpažinimai. 
19.35 „Dešimtasis dešim-
tmetis“.
20.20 Dizaino dokumenti-
ka. 
20.30 Panorama.
21.30 „Įžeisti. Baltarusi(j)a“ 

(skaitymas).
23.10 Pasivaikščiojimai. 
23.40 „Maistas. Tiesa ar pra-
manas?“
0.00 DW naujienos.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Dainuok su manim. 

5.30 Krepšinio pasaulyje.
6.00 Bušido ringas. 
6.30 Vantos lapas.
7.00 Skonio reikalas. 
7.30 Vyrų šešėlyje. 
8.00 Eko virusas. 
8.30 Mūsų gyvūnai. 
9.00 24/7.
10.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“.
11.00 „Žiedas su rubinu“.
12.15 Mokslo ritmu. 
12.30 Kaimo akademija. 
13.00 Nauja diena.
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00, 18.00, 20.00, 22.30 
Reporteris. 
16.30, 19.30, 23.00 Alfa 
taškas.
17.00, 23.30 Laikykitės ten. 
18.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“.
20.30 „Reali mistika“.
21.30, 1.30 „Žiedas su rubi-
nu“.
0.30 „Teisingumo agentai“.

7.50 Marijampolės savaitė. 
8.20 „Dvi širdys“. 
10.20 „Akloji“. 
11.30 „Bjaurusis ančiukas 
Niujorke“. 
12.25 Marijampolės savaitė. 

13.00 Vyrų šešėlyje. Marija 
Pečkauskaitė-Šatrijos Raga-
na.
13.30 „Nusivylusios namų 
šeimininkės“.
14.30 „Rozenheimo polici-
ja“.
15.30 „Kapitonas Kainas“.
16.45 „Mano vienintelė“. 
17.45 Muzikinė vaivorykštė. 
18.00 Geroji Naujiena. Kaip 
gyventi tikėjimo kasdieny-
bėje.
18.30 Marijampolės žinios. 
19.00 Mūsų praeities beieš-
kant.
19.30 Laikinosios sostinės 
beieškant. 
20.00 Marijampolės žinios. 
20.30 Nežinoma Čekijos 
Lietuva. 
21.00 „Nesuvaldomas“ (tri-
leris). 
23.30 Marijampolės žinios. 

6.30 „Makgaiveris“.
7.30 „Kobra 11“.
8.30, 12.00 „Atsargiai! Mer-
ginos“.
9.00 Autopilotas.
9.30 „Simpsonai“.
11.30, 14.30 „Vieniši tėvai“.
12.30 Amerikos talentai.
15.00 „Kobra 11“.
16.00 „Makgaiveris“.
17.00 „Atsargiai! Merginos“.
18.00 „Fizrukas“.
19.00 „Moderni šeima“.
20.00 Nuogi ir įbauginti.
21.30 „Žudymo sezonas“ 
(drama).
23.10 „Palikti vandenyne“ 
(siaubo).

0.55 „Nufilmuoti antgamti-
niai reiškiniai“.

6.30, 8.00 Animacija.
7.30 Žiūrėk! Geras!
9.00 Tėvų darželis.
9.30 Sveikata.lt.
10.00 „Likimo karuselė“.
11.00 „Lemties vingiai“.
12.10 „Laikas šokti“ (dra-
ma).
14.00 „Moterys meluoja ge-
riau“. 
15.00 „Dovanoju gyveni-
mą“.
16.00 „Likimo karuselė“.
17.00 „Lemties vingiai“.
18.00 „Priesaika“.
20.00 Labanakt, vaikučiai.
21.00 „Ugnis ir stiklas“ (me-
lodrama).
22.55 „Priesaika“.
1.00 TV pagalba. 

6.00 Apie žūklę.
6.30 Labas vakaras, Lietuva.
8.30 Nuo... Iki... 
9.30 Gyvūnų pasaulis.
10.00 Mes pačios.
10.30 KK2.
12.00 Bučiuoju. Rūta.
13.00 KK2 penktadienis.
14.30 Žinios.
15.30 Gyvūnų pasaulis.
16.00, 21.00 „Senovės atra-
dimai“.
17.00, 20.00, 0.30 Info die-
na.
19.30 Info komentarai.
22.00 Labas vakaras, Lietu-
va.
0.00 Dabar pasaulyje. 

7.25 Daktaras Ozas. 

8.20 „Dvi širdys“.
10.20 „Akloji“.
11.30 „Bjaurusis ančiukas 
Niujorke“.
12.25 „Širdžių daktaras“.
13.30 „Nusivylusios namų 
šeimininkės“.
14.30 „Rozenheimo polici-
ja“.
15.30 „Kapitonas Kainas“.
16.45 „Mano vienintelė“.
17.45 „Akloji“.
18.50 „Stebuklas“.
19.50 „Kapitonas Kainas“.
21.00 „Nesuvaldomas“ (tri-
leris).
23.30 „Paskolinta meilė“.
1.25 „Našlaitės“. 

6.00, 19.00, 23.30 Biatlo-
nas. 
8.00 Šuoliai su slidėmis nuo 
tramplino.
9.30, 13.30, 21.00, 1.30 
Dviračių sportas.
11.30 Šiaurės dvikovė. 
18.05 Žiemos sportas.
22.00 Kalnų slidinėjimas.

  
6.00, 13.00, 20.00 Automo-
bilių perpardavinėtojai.
9.00, 19.00 Kaip tai paga-
minta?
10.00 Pamiršta ir palaidota.
10.30 Garažų auksas.
11.00 Aukso karštinė. Baltas 
vanduo.
12.00, 1.00 Turto gelbėtojai.
14.00, 21.00, 23.00 Nuogi ir 
išsigandę.
17.00 Mažų būstų medžio-
tojai.
18.00 Kaip tai veikia?
22.00 Išsiaiškinti legendą.
0.00 NASA failai.
2.00 Nežinoma ekspedicija.

15.25 „Policininkų šou“ (ko-
medija).
17.20 Teleloto. 
18.30 Žinios.
19.30 Lietuvos balsas.
21.55 „Šerlokas Holmsas“ 
(trileris).
0.25 „Juokdarių vakarienė“ 
(komedija).

6.30 Kvailiai šėlsta.
7.30 Lietuvos galiūnų čem-
pionato II etapas. 
8.30 Tauro ragas. 
9.00 Lietuvos galiūnų čem-
pionato III etapas.
10.00 Geriausi šuns draugai.
10.30 „Neatrasta Kolumbija“ 
(dok., 1).
11.35 „Lemtinga diena“.
12.35 „Šnipų karai“.
13.30 Ekstrasensų mūšis.
16.00 „Amžiaus nusikalti-
mai“.
17.00 „Betsafe“-LKL čem-
pionatas. Tiesiogiai.
19.30 „Mirtinas ginklas“.
20.30 „Paskutinis laivas“ (1).
22.30 „Legendų biuras“.
23.40 „Gyvi numirėliai“.
0.40 „Juodosios mišios“ 
(drama).

6.00 Sveikatos medis.
7.00 Animacija.
8.30 Svajonių ūkis.
9.00 Sveikata.lt.
9.30 La maistas.
10.00 Pasaulis pagal moteris.
12.00 „Lilo ir Stičas“ (anima-
cinis). Pertraukoje – 12.20 
Loterija.
13.45 „Šuniukų bugis“ (nuo-

tykių).
15.30 „Taksi“ (komedija). 
Pertraukoje – 17.20 Loterija.
17.25 „Tai – mes“.
18.30 Žinios.
19.30 Didysis šou burbulas. 
22.00 „Mechanikas. Sugrįži-
mas“ (trileris). Pertraukoje – 
22.15 Loterijos.
0.05 „Nuodėmės karalienė“ 
(trileris).
1.55 „Sučiupus nužudyti“ 
(trileris).

6.05 Duokim garo! 
7.30 Mano tėviškė. 
7.45 Krikščionio žodis. 
8.00 Kelias. 
8.30 Kultūrų kryžkelė. 
9.00 Širdyje lietuvis. 
10.00 Atspindžiai. 
10.30 Lietuva mūsų lūpose. 
11.00 Stop juosta.
11.30 7 Kauno dienos. 
12.00 Mokslo sriuba. 
12.30 Šv. Mišios iš Vilniaus 
Šv. vyskupo Stanislovo ir Šv. 
Vladislovo arkikatedros bazi-
likos. Tiesiogiai.
13.40 Šventadienio mintys.
14.10 Klausimėlis. 
14.30 „Mažylis“ (komedija).
16.00 Mes – Pasaulis.
17.10 „Maistas. Tiesa ar pra-
manas?“
17.30 Kultūringai su Nome-
da. 
18.30 Stambiu planu. 
19.30 Kaip sudominti isto-
rija? 

20.30 Panorama.
21.00 Opera „Pikų dama“. 
23.45 „Naujieji patriotai“ 
(TV spektaklis). 

7.00 „Paslaptys“.
8.00 Keliautojo dienoraštis. 
8.30 Kaimo akademija. 
9.00 Eko virusas. 
9.30 Švarūs miestai. 
10.00 Krepšinio pasaulyje.
10.30 Greitis. 
11.00 Atliekų kultūra.
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00 „Pėdsakas“.
14.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“.
16.00, 18.00 Žinios.
16.30 24/7.
17.30 Nauja diena. 
18.30 Mūsų gyvūnai.
19.00 Gyvenimas. 
20.00, 22.30 Žinios.
20.30 Laisvės TV valanda.
21.30 24/7.
23.00 Laikykitės ten. 
0.00 „Pėdsakas“.
2.00 „Vieno nusikaltimo is-
torija“.

7.15 „Akloji“.
8.45 Daktaras Ozas. 
9.40 „Tėvas Motiejus“. 
11.00 Džeimio ir Džimio 
kulinarinės dvikovos.
12.00 Vaikystės langas.
12.30 Gyvoji Sūduvos istori-
ja. Kaip Kapsukas tapo Ma-
rijampole.
13.00 Sveikatos medis.

13.45 Muzikinė vaivorykštė. 
14.00 Geroji Naujiena. Kaip 
gyventi tikėjimo kasdieny-
bėje.
14.35 Marijampolės savaitė. 
15.10 Sveikinimų koncertas.
15.45 „Moteris“. 
17.45 „Keršto gėlės“. 
19.20 „Akloji“. 
19.50 „Būrėja“. 
21.00 „Dingusi“ (mistinė 
drama). 
0.00 „Normanas“ (drama).

6.00 Kalnų vyrai.
7.00 Pavojingiausi Indijos 
keliai.
8.00 Pragaro kelias. Rusija.
9.00 Gyvūnų manija.
9.30 Vienam gale kablys.
10.00 Praeities žvalgas.
10.30, 13.00 Paskutinė lokių 
karalystė.
11.30 „Naujakuriai“.
14.05 Išlikimas.
16.00 Kalnų vyrai.
17.00 Sandėlių karai.
18.00 Vienas.
19.00 Žaidimų žaidimas su 
Ellen.
20.00 Antinų dinastija.
21.00 Žinios.
22.00 „NBA Action“.
22.30 NBA rungtynės. Or-
lando „Magic“ – Bostono 
„Celtics“. Tiesiogiai.
1.00 „Mirtinas šūvis“ (dra-
ma).

6.30 Animacija.

12.00 Sveikatos medis.
13.00 Džeimio Oliverio pa-
tiekalai per 15 minučių.
14.00 Kviečiu vakarienės.
15.00 Mano namų taisyklės.
16.00 Pirmieji pasimatymai.
17.00 „Motinos širdis“.
18.10, 0.55 „Tobulų nuotrau-
kų studijos detektyvai. Mirtis 
dėl deimantų“ (detektyvas).
20.00 Labanakt, vaikučiai.
21.00 „Laikas šokti“ (drama).
22.50 „Midsomerio žmogžu-
dystės“.

6.00 Apie žūklę.
6.30 Bučiuoju. Rūta.
7.30 Bus visko.
8.30, 9.30 KK2.
9.00 Mes pačios.
10.00 Sveikatos kodas.
11.00 Nuo... Iki... 
12.00 Vido video.
15.00 Sveikatos kodas.
16.00, 0.00 KK2.
16.30, 0.30 Bučiuoju. Rūta.
17.30, 2.00 KK2 penktadie-
nis.
19.00 Šeškinės 20. 
20.00 Nuo... Iki...
21.00 Bus visko.
22.00 Žinios.
23.00 Lietuvos galiūnų čem-
pionato III etapas. 
1.30 Gyvūnų pasaulis.

7.15 „Akloji“.
8.45 Daktaras Ozas. 
9.40 „Tėvas Motiejus“.
11.00 Džeimio ir Džimio ku-
linarinės dvikovos.
12.00 Vaikystės langas. 
12.30 Sveikinimai. 

15.45 „Moteris“.
17.45 „Keršto gėlės“.
19.20 „Akloji“.
19.50 „Būrėja“.
21.00 „Dingusi“ (mistinis).
0.00 „Normanas“ (drama).

6.00 Kalnų slidinėjimas.
7.00 Biatlonas. 
8.00 Šiaurės dvikovė. 
8.30 Dviračių sportas. 
9.30, 14.45, 23.30 Kalnų sli-
dinėjimas. 
14.00, 16.25, 1.30 Biatlo-
nas. 
15.45, 1.00 Šiaurės dvikovė. 
17.15 Akrobatinis slidinėji-
mas. 
20.15 Snieglenčių sportas. 
22.45 Dviračių sportas. 

  
6.00, 11.00 Automobilių 
perpardavinėtojai.
7.00, 10.00 Kaip tai paga-
minta?
9.00 Kaip tai veikia?
12.00 Pamiršta ir palaidota.
13.00 Karai dėl bagažo.
15.00 Turto gelbėtojai.
17.00 Meistras mechanikas.
18.00 Maiko Briuerio auto-
mobilių pasaulis.
19.00 Pasienio kontrolė. Eu-
ropa.
20.00 Sunkvežimių vairuo-
tojai.
21.00 Užsislėpęs milijonie-
rius.
23.00 Ekspedicija X.
0.00 Paslaptis aklųjų varlių 
rančoje.
1.00 NASA failai.
2.00 Nepaaiškinami reiški-
niai.

Sekmadienis, kovo 21 d. 

Pirmadienis, kovo 22 d.



TV programos

P r e n u m e r u o k  i n t e r n e t u 
m o k e j i m a i . s u v a l k i e t i s . l t

6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Įstatymas ir tvarka“.
9.45 „Miuncheno kriminali-
nė policija“.
10.35 „Tarnauti ir ginti“.
11.30 Kas ir kodėl? 
12.00 Vartotojų kontrolė. 
13.00 Daiktų istorijos. 
14.00, 15.00, 16.00 Žinios.
14.20 Laba diena, Lietuva.
16.20 „Maistas. Tiesa ar pra-
manas?“
16.40 „Kalnų daktaras“.
17.30 Žinios. 
18.00 Kas ir kodėl? 
18.30 Klauskite daktaro. 
19.30 (Ne)emigrantai. 
20.30 Panorama.
21.30 Nacionalinė ekspedi-
cija. 
22.30 Dviračio žinios. 
23.00 „Slėpynės“.
23.50 „Įstatymas ir tvarka“.
0.30 Šventadienio mintys. 
1.00, 2.00 LRT radijo žinios.
1.05 Klauskite daktaro.

6.30 „Svaragini. Amžina 
draugystė“.
8.00 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“.
10.00 „Kalnietis“.
11.00 „Tūkstantis ir viena 
naktis“.
12.45 „Būrėja“.
13.20 Turtuolė varguolė.
14.20 „Širdele mano“.
15.30 „Mano namai – mano 
likimas“.
16.35 Labas vakaras, Lietuva. 
18.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 Bus visko.

6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Įstatymas ir tvarka“.
9.45 „Miuncheno kriminali-
nė policija“.
10.35 „Tarnauti ir ginti“.
11.30 Kas ir kodėl? 
12.00 Nacionalinė ekspedi-
cija. 
13.00 (Ne)emigrantai. 
14.00, 15.00, 16.00 Žinios. 
14.20 Laba diena, Lietuva.
16.20 „Maistas. Tiesa ar pra-
manas?“
16.40 „Kalnų daktaras“.
17.30 Žinios.
18.00 Kas ir kodėl? 
18.30 Klauskite daktaro. 
19.30 1000 pasaulio stebu-
klų. 
20.30 Panorama.
21.30 Gimę tą pačią dieną. 
22.30 Dviračio žinios. 
23.00 „Belgravija“.
23.50 „Įstatymas ir tvarka“.
0.35 Langas į valdžią. 
1.05 Klauskite daktaro.
2.00 LRT radijo žinios.

6.30 „Svaragini. Amžina 
draugystė“.
8.00 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“.
10.00 „Kalnietis“.
11.00 „Tūkstantis ir viena 
naktis“.
12.45 „Būrėja“.
13.20 Turtuolė varguolė.
14.20 „Širdele mano“.
15.30 „Mano namai – mano 
likimas“.
16.35 Labas vakaras, Lietuva. 
18.30 Žinios.

21.00 „Rimti reikalai“.
21.30 Žinios.
22.30 „Skubi siunta“ (trile-
ris).
0.20 „Strėlė“.
1.15 „Aš matau tave“ (trile-
ris).

6.25 „Greitojo reagavimo bū-
rys“.
7.20 Mano virtuvė geriausia.
8.35 „Tiltas“.
9.40 „Paskutinis faras“.
10.35 „Mentalistas“.
11.35 „Atsarginis preziden-
tas“.
12.35 „CSI. Majamis“.
13.35 Mano virtuvė geriau-
sia.
14.55 „Tiltas“.
16.00 „Paskutinis faras“.
17.00 Info diena.
17.30 „Mentalistas“.
18.30 „Greitojo reagavimo 
būrys“.
19.30 „Atsarginis preziden-
tas“.
20.30 Kvailiai šėlsta.
21.00 „Maksimali rizika“ 
(veiksmo).
23.05 „Superbombonešis. 
Naikinti viską“ (veiksmo).
1.25 „Didžiojo sprogimo te-
orija“.
1.50 „CSI. Majamis“.

6.25 Animacija.
7.55 Karštai su tv3.lt.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
9.55 „Mano dukrelė“.
11.55 „Rytietiški saldumy-
nai“. Pertraukoje – 12.20 
Loterija.
13.00 „Parduotas gyveni-

mas“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 Žinios.
16.30 TV pagalba. Pertrauko-
je – 17.20 Loterija.
18.30 Žinios.
19.30 Prieš srovę.
20.30 „Prakeikti III“. 
21.00 Žinios.
22.00 „Kulka į galvą“ (trile-
ris). Pertraukoje – 22.15 Lo-
terijos.
23.55 „Skubi pagalba“.
1.00 „Einšteinas“.
1.55 „Majų baikerių klubas“. 

6.02 Džiazo muzikos vakaras. 
7.00 Animacija.
8.40 „Skonio pasaka“.
9.10 Labas rytas, Lietuva.
11.40 Mokslo sriuba. 
12.00 DW naujienos.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
12.45 Kelias.
13.10 Legendos. 
14.00 7 Kauno dienos. 
14.30 Mokslo sriuba. 
15.00 „Dešimtasis dešimtme-
tis“.
15.50 Animacija. 
16.40 Gustavo enciklopedija. 
17.10 „Dvynukės“.
18.05 „Kostiumuotieji“.
18.50 Mokslo sriuba. 
19.05 Gyvenk kaip galima 
švariau. 
19.35 „Šviesuliai“.
20.30 Panorama.
21.30 „Emilija iš Laisvės alė-
jos“ (vaidybinis).
23.30 2 Eilė: teatro žmonės. 

0.00 DW naujienos.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Džiazo muzikos vakaras. 
1.50 Auksinis protas. 

5.30 Nauja diena. 
6.30 Kaimo akademija. 
7.00 Laikykitės ten. 
8.00 „Paslaptys“.
9.00 „Pėdsakas“.
10.00 „Vieno nusikaltimo is-
torija“.
11.00 „Žiedas su rubinu“.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 Alfa taškas. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00, 18.00, 20.00, 22.30 
Reporteris. 
16.30 Alfa taškas. 
17.00, 23.30 Laisvės TV va-
landa. 
18.25 Europa – tai aš.
18.30 „Vieno nusikaltimo is-
torija“.
19.30, 23.00 Alfa taškas. 
20.30 „Reali mistika“.
21.30, 1.30 „Žiedas su rubi-
nu“.
22.55 Europa – tai aš.
0.30 „Teisingumo agentai“.

7.50 Marijampolės žinios. 
8.20 „Dvi širdys“.
10.20 „Akloji“.
11.30 „Bjaurusis ančiukas 
Niujorke“.
12.25 Marijampolės žinios. 
13.00 Nežinoma Čekijos Lie-
tuva. 

13.30 „Nusivylusios namų 
šeimininkės“.
14.30 „Rozenheimo polici-
ja“.
15.30 „Kapitonas Kainas“.
16.45 „Mano vienintelė“.
17.45 Muzikinė vaivorykštė. 
18.00 Mūsų praeities beieš-
kant.
18.30 Marijampolės žinios. 
19.00 Savanorių kovos Sūdu-
voje.
19.30 Šventės ir tradicijos. 
Krikštynos.
20.00 Marijampolės žinios. 
20.30 Lietuvos aviacija. Pra-
džios pabaiga.
21.00 „Kasandra. Geresnis 
gyvenimas“ (detektyvas). 
23.00 Marijampolės žinios. 

6.30 „Makgaiveris“.
7.30 „Kobra 11“.
9.00 Gyvūnų manija.
9.30 „Fizrukas“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Moderni šeima“.
12.30 Amerikos talentai.
14.30 „Vieniši tėvai“.
15.00 „Kobra 11“.
16.00 „Makgaiveris“.
17.00 „Atsargiai! Merginos“.
18.00 „Fizrukas“.
19.00 „Moderni šeima“.
20.00 Nuogi ir įbauginti.
21.00 „Suvokimas“ (trileris).
23.30 „Gelbėtojai“.
1.20 Nufilmuoti antgamtiniai 
reiškiniai.

6.30 Animacija.

9.00 Svajonių ūkis.
9.30 Penkių žvaigždučių būs-
tas.
10.00 „Likimo karuselė“.
11.00 „Lemties vingiai“.
12.05 „Ugnis ir stiklas“ (me-
lodrama).
14.00 „Moterys meluoja ge-
riau“. 
15.00 „Dovanoju gyvenimą“.
16.00 „Likimo karuselė“.
17.00 „Lemties vingiai“.
18.00 „Priesaika“.
20.00 Labanakt, vaikučiai.
21.00 „Sena meilė nerūdyja“ 
(melodrama).
22.55 „Priesaika“.
1.00 TV pagalba.

6.00, 10.00 Info diena.
8.30 Info komentarai.
11.30 Labas vakaras, Lietuva.
13.30 Nuo... Iki... 
14.30 Žinios.
15.30 KK2.
16.00 „Senovės atradimai“.
17.00, 20.00, 0.30 Info die-
na.
19.30 Info komentarai.
21.00 „Nefertitė. Karalienės 
vienatvė“ (dok., 1).
22.00 Labas vakaras, Lietuva.
0.00 Dabar pasaulyje. 

7.25 Daktaras Ozas.
8.20 „Dvi širdys“.
10.20 „Akloji“.
11.30 „Bjaurusis ančiukas 
Niujorke“.
12.25 „Širdžių daktaras“.
13.30 „Nusivylusios namų 
šeimininkės“.
14.30 „Rozenheimo polici-
ja“.

15.30 „Kapitonas Kainas“.
16.45 „Mano vienintelė“.
17.45 „Akloji“.
18.50 „Stebuklas“.
19.50 „Kapitonas Kainas“.
21.00 „Kasandra. Geresnis 
gyvenimas“ (detektyvas).
23.00 „Paskolinta meilė“.
1.00 „Našlaitės“.

6.00 Biatlonas. 
8.00 Šuoliai su slidėmis nuo 
tramplino.
9.30, 14.30 Dviračių spor-
tas.
11.00, 22.00 Kalnų slidinė-
jimas. 
13.30 Šiaurės dvikovė.
18.05 Žiemos sportas.
19.00, 0.30 Biatlonas. 
21.00, 1.30 Dviračių spor-
tas.
23.30 Ralis.

  
6.00, 13.00, 20.00 Automo-
bilių perpardavinėtojai.
9.00 Kaip tai pagaminta?
10.00, 19.00 Pamiršta ir pa-
laidota.
10.30 Garažų auksas.
11.00 Aukso karštinė. Baltas 
vanduo.
12.00 Turto gelbėtojai.
14.00 Kelionė į pasaulio 
kraštą.
17.00 Mažų būstų medžio-
tojai.
18.00 Kaip tai veikia?
21.00 Aukso karštinė. Baltas 
vanduo.
23.00 Paslaptis aklųjų varlių 
rančoje.
0.00 Užsislėpęs milijonie-
rius.
2.00 Nežinoma ekspedicija.

19.30 KK2. 
20.00 Šeškinės 20. 
21.00 „Rimti reikalai 3“.
21.30 Žinios.
22.30 „Sumažinti žmonės“ 
(komedija).
1.10 „Skubi siunta“ (trileris).
1.45 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“.

6.25 „Greitojo reagavimo bū-
rys“.
7.20 Mano virtuvė geriausia.
8.35 „Tiltas“.
9.40 „Paskutinis faras“.
10.35 „Mentalistas“.
11.35 „Atsarginis preziden-
tas“.
12.35 „CSI. Majamis“.
13.35 Mano virtuvė geriau-
sia.
14.55 „Šuo“.
16.00 „Paskutinis faras“.
17.00 Info diena.
17.30 „Mentalistas“.
18.30 „Greitojo reagavimo 
būrys“.
19.30 „Atsarginis preziden-
tas“.
20.30 Kvailiai šėlsta.
21.00 „Desperado“ (trileris).
23.10 „Maksimali rizika“ 
(veiksmo).
1.15 „Didžiojo sprogimo te-
orija“.
1.40 „CSI. Majamis“.

6.25 Animacija.
7.55 Prieš srovę.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
9.55 „Mano dukrelė“.
11.55 „Rytietiški saldumy-
nai“. Pertraukoje – 12.20 

Loterija.
13.00 „Parduotas gyveni-
mas“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 Žinios.
16.30 TV pagalba. Pertrau-
koje – 17.20 Loterija.
18.30 Žinios.
19.30 Gero vakaro šou.
20.30 „Prakeikti III“.
21.00 Žinios.
22.00 „Taksi 2“ (komedija). 
Pertraukoje – 22.25 „Vikin-
glotto“, 23.15 Loterijos.
23.55 „Skubi pagalba“.
0.55 „Einšteinas“.
1.45 „Majų baikerių klu-
bas“.

6.02 Džiazo muzikos vaka-
ras. 
7.15 Animacija.
8.40 Kūrybingumo moky-
kla. 
9.10 Labas rytas, Lietuva.
11.40 Mokslo sriuba.
12.00 DW naujienos.
12.15 Kultūrų kryžkelė. 
12.45 Proto džiunglės. 
13.10 Širdyje lietuvis. 
14.00 Čia – kinas. 
14.30 Veranda. 
15.00 Pasaulio dailiojo čiuo-
žimo čempionatas. Moterys. 
Trumpoji programa. Tiesio-
giai.
17.00 Šoka Lietuva.
17.10 „Dvynukės“.
18.05 „Kostiumuotieji“.
18.50 Mokslo sriuba.

19.05 Atranka į 2022 m. 
FIFA pasaulio futbolo čem-
pionatą .
19.35 „Pasaulio karalienė“.
20.30 Panorama.
21.30 Tarptautinės draugiš-
kos futbolo rungtynės. Koso-
vas–Lietuva. Tiesiogiai.
23.45 Klausimėlis. 
0.00 DW naujienos.
0.15 Dabar pasaulyje. 
0.40 Džiazo muzikos vaka-
ras.
1.20 Gražiausios poetų dai-
nos.

5.30 Nauja diena. 
6.30 Mūsų gyvūnai. 
7.00 Lietuvos miestai.
8.00 „Paslaptys“.
9.00 „Pėdsakas“.
10.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“.
11.00 „Žiedas su rubinu“.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 Alfa taškas.
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Teisingumo 
agentai“7.
15.00 „Reali mistika“.
16.00, 18.00, 22.30 Repor-
teris. 
16.30, 19.30 Alfa taškas. 
17.00 #NeSpaudai. 
18.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“.
20.30 „Reali mistika“.
21.30, 1.30 „Žiedas su rubi-
nu“.
23.00 Alfa taškas. 
23.30 #NeSpaudai. 

0.30 „Teisingumo agentai“.
„Žiedas su rubinu“

7.50 Marijampolės žinios.
8.20 „Dvi širdys“.
10.20 „Akloji“.
11.30 „Bjaurusis ančiukas 
Niujorke“.
12.25 Marijampolės žinios.
13.00 Savanorių kovos Sū-
duvoje.
13.30 „Nusivylusios namų 
šeimininkės“. 
14.30 „Rozenheimo polici-
ja“. 
15.30 „Kapitonas Kainas“. 
16.45 „Mano vienintelė“. 
17.45 Muzikinė vaivorykštė. 
18.00 Gyvenimo metodas. 
18.30 Marijampolės žinios.
19.00 Kubilkiemis – istorija 
ant ratų.
19.30 Žydų sąsiuviniai.
20.00 Marijampolės žinios.
20.30 100 metų propagan-
dos.
21.00 „Nusikaltimas šiaurė-
je. Zyversas ir moteris trauki-
nyje“ (detektyvas). 
22.55 Marijampolės žinios.

6.30 „Makgaiveris“.
7.30 „Kobra 11“.
8.30 „Atsargiai! Merginos“.
9.00 Vienam gale kablys.
9.30 „Fizrukas“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Moderni šeima“.
12.30 Amerikos talentai.
14.30 „Vieniši tėvai“.
15.00 „Kobra 11“.

16.00 „Makgaiveris“.
17.00 „Atsargiai! Merginos“.
18.00 „Fizrukas“.
19.00 „Moderni šeima“.
20.00 Nuogi ir įbauginti.
22.00 „Gaudynės“ (drama).
0.00 „Gelbėtojai“.
1.50 Nufilmuoti antgamtiniai 
reiškiniai.

6.30 Aanimacija.
9.00 La maistas.
9.30 Virtuvės istorijos.
10.00 „Likimo karuselė“.
11.00 „Lemties vingiai“.
12.05 „Sena meilė nerūdyja“ 
(melodrama).
14.00 „Moterys meluoja ge-
riau“.
15.00 „Dovanoju gyvenimą“.
16.00 „Likimo karuselė“.
17.00 „Lemties vingiai“.
18.00 „Priesaika“.
20.00 Labanakt, vaikučiai.
21.00 „Meilė nuo pirmo šo-
kio“ (melodrama).
22.50 „Priesaika“.
0.55 TV pagalba.

6.00, 10.00 Info diena.
8.30 Info komentarai.
11.30 Labas vakaras, Lietuva.
13.30 Bus visko.
14.30 Žinios. 
15.30 KK2.
16.00 „Nefertitė. Karalienės 
vienatvė“.
17.00, 20.00, 0.30 Info die-
na.
19.30 Info komentarai.
21.00 „Nefertitė. Karalienės 
vienatvė“.
22.00 Labas vakaras, Lietu-
va. 

0.00 Dabar pasaulyje.

7.25 Daktaras Ozas.
8.20 „Dvi širdys“.
10.20 „Akloji“.
11.30 „Bjaurusis ančiukas 
Niujorke“.
12.25 „Širdžių daktaras“.
13.30 „Nusivylusios namų 
šeimininkės“.
14.30 „Rozenheimo polici-
ja“.
15.30 „Kapitonas Kainas“.
16.45 „Mano vienintelė“.
17.45 „Akloji“.
18.50 „Stebuklas“.
19.50 „Kapitonas Kainas“.
21.00 „Nusikaltimas šiaurė-
je. Zyversas ir moteris trauki-
nyje“ (detektyvas).
22.55 „Paskolinta meilė“.
0.55 „Našlaitės“.

6.00 Šiaurės dvikovė. 
8.00, 18.05 Šuoliai su slidė-
mis nuo tramplino.
9.30, 16.45, 23.55, 1.30 
Dviračių sportas.
10.55 19.25 Dailusis čiuo-
žimas.
0.30 Olimpinės žaidynės.

  
6.00, 13.00 Automobilių 
perpardavinėtojai.
9.00 Kaip tai pagaminta?
10.00 Pamiršta ir palaidota.
10.30 Garažų auksas.
11.00 Aukso karštinė. Baltas 
vanduo.
12.00, 1.00 Turto gelbėtojai.
22.00 Meistras mechanikas.
23.00 Dyzelinio pasaulio 
broliai.
0.00 NASA failai.
2.00 Nežinoma ekspedicija.

Antradienis, kovo 23 d.

Trečiadienis, kovo 24 d.



TV programos

  Linksmasis kampelis
– Izia, kas sugalvojo švęsti Kovo 

8-ąją?
– Manau, kad Klara Cetkin ir 

Roza Liuksemburg.
– O kam joms šito reikėjo?
– Manau, kad jos prekiavo gėlėmis.

* * *
– Brangusis, tu nupirkai man dovaną?
– Žinoma, mieloji.
– O ji man patiks?
– Na, jeigu nepatiks – atiduosi ją man. Aš 

apie tokį spiningą seniai svajojau.
* * *

–Sakykit, kur jūs laikote savo santaupas?
–Mintyse...

* * *
– Kokia jūsų pavardė?
– K–k–k–k–koganas.
– Jūs mikčiojate?
– Aš – ne, bet mikčiojo tėvas, kai jam išraši-

nėjo pasą, o kažkoks kvailys užrašė.
* * *

–  Rabinovičiau, ar gali paskolinti 100 litų?
–  Oi, Jonai, kad aš neturiu su savimi...
–  O namie?
–  O namie viskas gerai. Ačiū.

* * *
Jeigu jūs ginčijatės su idiotu, galimas daiktas, 

kad jis daro tą patį...

6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Įstatymas ir tvarka“.  
9.45 „Miuncheno kriminali-
nė policija“.  
10.35 „Tarnauti ir ginti“. 
11.30 Kas ir kodėl? 
12.00 Vakaras su Edita. 
13.00 1000 pasaulio stebu-
klų. 
14.00 Žinios. 
14.20 Laba diena, Lietuva.
16.20 „Maistas. Tiesa ar pra-
manas?“ 
16.40 „Kalnų daktaras“.  
17.30 Žinios. 
18.00 Kas ir kodėl? 
18.30 Klauskite daktaro. 
19.30 (Pra)rasta karta. 
20.30 Eurolyga. 
20.45 Kauno „Žalgiris“ – Tel 
Avivo „Maccabi“. Tiesiogiai.  
23.00 „Grančesteris“.  
23.50 „Įstatymas ir tvarka“.  
0.35 Pasivaikščiojimai. 
1.05 Klauskite daktaro. 
2.00 LRT radijo žinios.

6.30 „Svaragini. Amžina 
draugystė“.  
8.00 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“.  
10.00 „Kalnietis“.  
11.00 „Tūkstantis ir viena 
naktis“.  
12.45 „Būrėja“.  
13.20 Turtuolė varguolė.  
14.20 „Širdele mano“.  
15.30 „Mano namai – mano 
likimas“.  
16.35 Labas vakaras, Lietuva. 
18.30 Žinios.
19.30 KK2. 
20.00 Bučiuoju. Rūta. 
21.00 „Rimti reikalai“. 

6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Įstatymas ir tvarka“.  
9.45 „Miuncheno kriminali-
nė policija“.  
10.35 „Tarnauti ir ginti“. 
11.30 Kas ir kodėl? 
12.00 Stilius. 
13.00 (Pra)rasta karta. 
14.00 Žinios. 
14.20 Laba diena, Lietuva.
16.20 „Maistas. Tiesa ar pra-
manas?“ 
16.40 „Kalnų daktaras“.  
17.30 Žinios. 
18.00 Kas ir kodėl? 
18.30 Vartotojų kontrolė. 
19.30 Beatos virtuvė. 
20.30 Panorama.
21.30 Auksinis protas. 
22.55 „Dingti iš akių“ (trile-
ris). 
0.55 „Komivojažierius“ (dra-
ma). 

6.30 „Svaragini. Amžina 
draugystė“.  
8.00 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“.  
10.00 „Kalnietis“.  
11.00 „Tūkstantis ir viena 
naktis“.  
12.45 „Būrėja“.  
13.20 Turtuolė varguolė.  
14.20 „Širdele mano“.  
15.30 „Mano namai – mano 
likimas“.  
16.35 Labas vakaras, Lietuva. 
18.30 Žinios.
19.30 Paramos koncertas 
„Gelbėkit vaikus“. 
23.00 „Žudikų brolija“ (nuo-
tykių). 
1.10 „Romeo turi mirti“ 
(veiksmo). 

6.25 „Greitojo reagavimo bū-
rys“.  
7.20 Mano virtuvė geriausia. 
8.35 „Šuo“.  
9.40 „Paskutinis faras“.  
10.35 „Mentalistas“.  
11.35 „Atsarginis preziden-

21.30 Žinios.
22.30 „Agentų žaidimai“ (tri-
leris). 
0.45 „Strėlė“.  
1.40 „Sumažinti žmonės“ 
(komedija). 

6.25 „Greitojo reagavimo bū-
rys“.  
7.20 Mano virtuvė geriausia.  
8.35 „Šuo“ (1). 
9.40 „Paskutinis faras“.  
10.35 „Mentalistas“.  
11.35 „Atsarginis preziden-
tas“.  
12.35 „CSI. Majamis“.  
13.35 Mano virtuvė geriau-
sia. 
14.55 „Šuo“.  
16.00 „Paskutinis faras“.  
17.00 Info diena.
17.30 „Mentalistas“.  
18.30 „Greitojo reagavimo 
būrys“.  
19.30 „Atsarginis preziden-
tas“.  
20.30 Kvailiai šėlsta. 
21.00 „3000 mylių iki Greis-
lando“ (komedija). 
23.30 „Desperado“ (trileris). 
1.35 „Didžiojo sprogimo te-
orija“.  
2.00 „CSI. Majamis“.  

6.25 Animacija. 
7.55 Gero vakaro šou. 
8.55 „Meilės sūkuryje“.  
9.55 „Mano dukrelė“.  
11.55 „Rytietiški saldumy-
nai“. Pertraukoje – 12.20 
Loterija. 
13.00 „Parduotas gyveni-
mas“.  
15.00 „Simpsonai“.  
16.00 Žinios. 

16.30 TV pagalba. Pertrauko-
je – 17.20 Loterija.  
18.30 Žinios. 
19.30 „Farai“. 
20.30 „Prakeikti“. 
21.00 Žinios. 
22.00 „Seklys“ (trileris). Per-
traukoje – 22.15 Loterijos. 
23.55 „Skubi pagalba“.  
0.55 „Einšteinas“. 
1.45 „Majų baikerių klubas“.  

6.02 Džiazo muzikos vakaras. 
6.40 Muzikinis intarpas.
7.00 Animacija.  
8.40 Mokyklų žaidynės. 
9.10 Labas rytas, Lietuva.
11.40 Mokslo sriuba. 
12.00 DW naujienos
12.15 Kultūrų kryžkelė. 
12.45 Lietuva mūsų lūpose. 
13.10 Kultūringai su Nome-
da. 
14.00 „Euromaxx“. 
14.30 Kūrybingumo moky-
kla. 
15.00 „Pasaulio karalienė“.  
15.45 Animacija.  
16.00 Pasaulio dailiojo čiuo-
žimo čemp. Vyrai. Trump. 
progr. Tiesiogiai. 
17.30 Laikinosios sostinės fe-
nomenas. 
18.05 „Kostiumuotieji“. 
18.50 Mokslo sriuba. 
19.05 Veranda. 
19.35 „Didieji kompozito-
riai“.  
20.30 Panorama.  
21.30 3 minutės iki kino. 
21.33 „Ilgesys“ (dama). 
23.15 Čia – kinas. 

23.40 „Maistas. Tiesa ar pra-
manas?“ 
0.00 DW naujienos.
0.15 Dabar pasaulyje. 
0.40 Džiazo muzikos vaka-
ras. 
1.40 Duokim garo! 

5.30 Nauja diena. 
6.30 „Deutsche Welle“ pri-
stato. 
7.00 #NeSpaudai. 
8.00 „Paslaptys“. 
9.00 „Pėdsakas“. 
10.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“. 
11.00 „Žiedas su rubinu“.  
12.15 Tiek žinių. 
12.30 Alfa taškas. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Teisingumo agentai“. 
15.00 „Reali mistika“. 
16.00 Reporteris. 
16.30 Alfa taškas. 
17.00 Oponentai. 
18.00 Reporteris. 
18.25, 22.55 Europa – tai 
aš. 
18.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“.  
19.30, 23.00 Alfa taškas. 
20.00 Reporteris. 
20.30 „Reali mistika“. 
21.30 „Žiedas su rubinu“.  
22.30 Reporteris. 
23.30 Oponentai. 
0.30 „Teisingumo agentai“. 
1.30 „Žiedas su rubinu“. 

7.50, 12.25 Marijampolės 
žinios. 
8.20 „Dvi širdys“. 

10.20 „Akloji“. 
11.30 „Bjaurusis ančiukas 
Niujorke“. 
13.00 Kubilkiemis – istorija 
ant ratų. 
13.30 „Nusivylusios namų 
šeimininkės“. 
14.30 „Rozenheimo polici-
ja“. 
15.30 „Kapitonas Kainas“. 
16.45 „Mano vienintelė“. 
17.45 Muzikinė vaivorykštė. 
18.00 Lietuvos sienų apsauga. 
Muitinės. 
18.30, 20.00, 22.55 Mari-
jampolės žinios. 
19.00 Susitikime čia. 
19.30 Išgirsk mano istoriją. 
Hasanas Soda. 
20.30 Atviros širdies fondas. 
21.00 „Kasandra. Žudanti 
paslaptis“. 

6.30 „Makgaiveris“.  
7.30 „Kobra 11“.  
8.30 „Atsargiai! Merginos“ 
9.00 Praeities žvalgas.
9.30 „Fizrukas“.  
10.30 „Simpsonai“.  
11.30 „Moderni šeima“.  
12.30 Amerikos talentai. 
14.30 „Vieniši tėvai“.  
15.00 „Kobra 11“.  
16.00 „Makgaiveris“.  
17.00 „Atsargiai! Merginos“.  
18.00 „Fizrukas“.  
19.00 „Moderni šeima“.  
20.00 Nuogi ir įbauginti.  
22.00 „7 dienos Entebėje“ 
(biogr. drama). 
0.05 „Gelbėtojai“.  
1.50 Nufilmuoti antgamtiniai 
reiškiniai. 

6.30 Animacija. 
9.00 Gardu gardu. 
10.00 „Likimo karuselė“.  
11.00 „Lemties vingiai“.  
12.10 „Meilė nuo pirmo šo-
kio“ (melodrama).  
14.00 „Moterys meluoja ge-
riau“. 
15.00 „Dovanoju gyvenimą“.  
16.00 „Likimo karuselė“.  
17.00 „Lemties vingiai“.  
18.00 „Priesaika“. 
20.00 Labanakt, vaikučiai. 
21.00 „Tobula vestuvių nuo-
trauka“ (melodrama).  
22.55 „Priesaika“.  
1.00 TV pagalba. 

6.00, 10.00, 17.00, 20.00, 
0.30 Info diena.
8.30, 19.30 Info komentarai.
11.30 Labas vakaras, Lietuva. 
13.30 Šeškinės 20. 
14.30 Žinios. 
15.30 KK2. 
16.00, 21.00 „Nefertitė. Ka-
ralienės vienatvė“.  
22.00 Labas vakaras, Lietu-
va. 
0.00 Dabar pasaulyje. 

7.25 Daktaras Ozas. 
8.20 „Dvi širdys“.  
10.20 „Akloji“.  
11.30 „Bjaurusis ančiukas 
Niujorke“.  
12.25 „Širdžių daktaras“.  
13.30 „Nusivylusios namų 
šeimininkės“.  
14.30 „Rozenheimo polici-
ja“.  
15.30 „Kapitonas Kainas“.  
16.45 „Mano vienintelė“.  

17.45 „Akloji“.  
18.50 „Stebuklas“.  
19.50 „Kapitonas Kainas“.  
21.00 „Kasandra. Žudanti 
paslaptis“.  
22.55 „Paskolinta meilė“.  
1.05 „Našlaitės“.  

6.00 Kalnų slidinėjimas. 
8.00, 11.00, 18.05, 0.30 
Šuoliai su slidėmis nuo tram-
plino. 
9.30, 16.45, 23.30, 1.30 
Dviračių sportas.
10.30 Golfas.
13.15, 19.05 Dailusis čiuo-
žimas. 
23.00 TBA.

  
6.00 Automobilių perparda-
vinėtojai.
9.00 Kaip tai pagaminta?
10.00 Pamiršta ir palaidota.
10.30 Garažų auksas.
11.00 Aukso karštinė. Baltas 
vanduo.
12.00 Turto gelbėtojai.
13.00 Automobilių perpar-
davinėtojai.
14.00 Aukso karštinė. Baltas 
vanduo.
17.00 Mažų būstų medžio-
tojai.
18.00 Kaip tai veikia?
19.00 Kaip tai pagaminta?
20.00 Automobilių perpar-
davinėtojai.
21.00 Milijardierius po prie-
danga: verslo gelbėjimas.
22.00 Pasienio kontrolė. 
23.00 Sunkvežimių vairuo-
tojai.
0.00 NASA failai.
1.00 Turto gelbėtojai.
2.00 Nežinoma ekspedicija. 

tas“.  
12.35 „CSI. Majamis“.  
13.35 Mano virtuvė geriau-
sia. 
14.55 „Šuo“.  
16.00 „Paskutinis faras“.  
17.00 Info diena.
17.30 „Mentalistas“.  
18.30 „Greitojo reagavimo 
būrys“.  
19.30 Amerikietiškos imty-
nės.  
21.30 „Skolos kaina“.  
23.35 „3000 mylių iki Greis-
lando“ (veiksmo). 
2.00 „Didžiojo sprogimo te-
orija“.  

6.25 Animacija. 
7.55 „Farai“. 
8.55 „Meilės sūkuryje“.  
9.55 „Mano dukrelė“. 
11.55 „Rytietiški saldumy-
nai“. Pertraukoje – 12.20 
Loterija.  
13.00 „Parduotas gyveni-
mas“.  
15.00 „Simpsonai“.  
16.00 Žinios. 
16.30 TV pagalba. Pertrauko-
je – 17.20 Loterija.  
17.55 Namų idėja su IKEA. 
18.30 Žinios. 
19.30 „Žaislų istorija 4“ (ani-
macinis). 
21.25 „Žmogus-skruzdė“ 
(nuotykių). Pertraukoje – 
22.15 Loterijos.  
23.55 „Gražuolė“ (komedi-
ja). 
2.00 „Mechanikas. sugrįži-
mas“ (trileris).  

6.02 Džiazo muzikos vakaras. 
7.00 Animacija. 
8.40 Gyvenk kaip galima šva-
riau. 
9.10 Labas rytas, Lietuva.
11.40 Mokslo sriuba. 
12.00 DW naujienos.  
12.15 Kultūrų kryžkelė. 
12.45 Stop juosta. Kaišiado-
rys. 

13.10 Stambiu planu. 
14.00 „2 eilė. Teatro žmo-
nės“. 
14.30 Pasivaikščiojimai. 
15.00 Pasaulio dailiojo čiuo-
žimo čemp. Šokiai ant ledo. 
Trump. progr. 
17.00 Šoka Lietuva.
17.10 „Dvynukės“.  
18.05 „Kostiumuotieji“. 
18.50 Mokslo sriuba. 
19.05 Stop juosta. Kaišiado-
rys. 
19.35 Kultūros diena. 
20.30 Panorama.
21.30 „Katynė“ (karinė dra-
ma). 
23.35 J. Jaručio koncertas.  
0.45 DW naujienos.
1.00 Dabar pasaulyje. 
1.25 Džiazo muzikos vakaras. 

6.00 Nauja diena. 
6.30 „Deutsche Welle“ pri-
stato. 
7.00 Oponentai. 
8.00 „Paslaptys“. 
9.00 „Pėdsakas“. 
10.00 „Vieno nusikaltimo is-
torija“. 
11.00 „Žiedas su rubinu“. 
12.15 Tiek žinių. 
12.30 Alfa taškas. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Teisingumo agentai“. 
15.00 „Reali mistika“. 
16.00 Reporteris. 
16.30 Mūsų gyvūnai. 
17.00 Laisvės TV valanda. 
18.00 Reporteris. 
18.30 „Vieno nusikaltimo is-
torija“. 
19.30 Nauja diena. 
20.00 Reporteris. 
20.30 „Reali mistika“. 
21.30 „Žiedas su rubinu“. 
22.30 Reporteris. 
23.00 Bušido ringas. 
23.30 Laisvės TV valanda. 
0.30 „Teisingumo agentai“. 
1.30 „Žiedas su rubinu“. 

7.50, 12.25 Marijampolės 
žinios. 
8.20 „Dvi širdys“. 
10.20 „Akloji“. 
11.30 „Bjaurusis ančiukas 
Niujorke“. 
13.00 Susitikime čia. 
13.30 „Nusivylusios namų 
šeimininkės“. 
14.30 „Rozenheimo polici-
ja“. 
15.30 „Kapitonas Kainas“. 
16.45 „Mano vienintelė“. 
17.45 Muzikinė vaivorykštė. 
18.00 Žemaitis fizikas su 
etnografo pašaukimu. 
18.30, 20.00, 22.55 Mari-
jampolės žinios. 
19.00 Susitikimai. Ričardas 
Anusausakas. 
19.45 Muzika.
20.30 Vyrų šešėlyje. Birutė 
Mažeikaitė-Ramanauskienė.  
21.00 „Vera. Kaltė“. 

6.30 „Makgaiveris“.  
7.30 „Kobra 11“.  
8.30 „Atsargiai! Merginos“.  
9.00 Statybų gidas. 
9.30 „Fizrukas“.  
10.30 „Simpsonai“.  
11.30 „Moderni šeima“.  
12.30 Amerikos talentai. 
14.30 „Vieniši tėvai“.  
15.00 „Kobra 11“.  
16.00 „Makgaiveris“.  
17.00 „Atsargiai! Merginos“.
18.00 „Fizrukas“.  
19.00 „Moderni šeima“.  
20.00 „Farai“. 
21.00 Žinios. 
22.00 „Ernis“ (veiksmo).  
0.30 „Žudymo sezonas“ (tri-
leris).  
2.00 „Suvokimas“ (trileris).  

6.30 Animacija. 
9.00 Pasaulis pagal moteris. 
10.00 „Likimo karuselė“.  

11.00 „Lemties vingiai
12.05 „Tobula vestuvių nuo-
trauka“ (melodrama).
14.00 „Moterys meluoja ge-
riau“. 
15.00 „Dovanoju gyvenimą“. 
16.00 „Likimo karuselė“.  
17.00 „Lemties vingiai“.  
18.00 „Priesaika“.  
20.00 Labanakt, vaikučiai. 
21.00 „Mažoji Italija“ (melo-
drama).  
23.05 „Priesaika“. 
1.05 TV pagalba. 

6.00, 10.00, 17.00, 20.00, 
0.30 Info diena.
8.30 Info komentarai.
11.30 Labas vakaras, Lietuva. 
13.30 Bučiuoju. Rūta. 
14.30 Žinios. 
15.30 KK2. 
16.00 „Nefertitė. Karalienės 
vienatvė“.  
19.30 @rimvydasvalatka. 
21.00 „Šventosios vietos“ (1).  
22.00 Labas vakaras, Lietuva. 
0.00 Dabar pasaulyje. 

7.25 Daktaras Ozas. 
8.20 „Dvi širdys“. 
10.20 „Akloji“.  
11.30 „Bjaurusis ančiukas 
Niujorke“.  
12.25 „Širdžių daktaras“.  
13.30 „Nusivylusios namų 
šeimininkės“.  
14.30 „Rozenheimo polici-
ja“.  
15.30 „Kapitonas Kainas“.  
16.45 „Mano vienintelė“.  
17.45 „Akloji“.  
18.50 „Stebuklas“.   
19.50 „Kapitonas Kainas“.  
21.00 „Vera. Kaltė“.  
22.55 „Byla“ (1, 2).  
1.00 „Našlaitės“.  

6.00, 8.30, 10.30, 16.00, 
0.30 Šuoliai su slidėmis nuo 

tramplino. 
7.00, 17.45 Kalnų slidinėji-
mas. 
9.30, 23.30, 1.30 Dviračių 
sportas.
11.40,18.55 Dailusis čiuoži-
mas. 
23.00 Kalnų slidinėjimas. 

  
6.00 Automobilių perparda-
vinėtojai.
9.00 Kaip tai pagaminta?
10.00 Pamiršta ir palaidota.
10.30 Garažų auksas.
11.00 Aukso karštinė. Baltas 
vanduo.
12.00 Turto gelbėtojai.

13.00 Automobilių perparda-
vinėtojai.
14.00 Aukso karštinė.
17.00 Mažų būstų medžio-
tojai.
18.00 Kaip tai veikia?
19.00 Kaip tai pagaminta?
20.00 Automobilių perparda-
vinėtojai.
21.00 Aukso karštinė. Baltas 
vanduo.
22.00 Aliaska. Šeima iš miš-
ko.
23.00 Būsto gelbėjimo ope-
racija.
0.00 NASA failai.
1.00 Turto gelbėtojai.
2.00 Nežinoma ekspedicija.

Ketvirtadienis, kovo 25 d.

Penktadienis, kovo 26 d.



TV programos

• Galite tikėti, 
galite netikėti •

Astrologinė prognozė kitai savaitei

Kryžiažodžio atsakymus iki penktadienio 9 val. siųsti el. paštu loret@suvalkietis.lt
arba adresu: Ūkininkų g. 6, Marijampolė.

Siųsdami atsakymus nurodykite vardą, pavardę ir gyv. vietą. Kryžiažodį sudarė UAB „Utenos diena“.

Prizas
– dvi 

šeimyninės 
picos.

6.02 Daiktų istorijos. 
6.55 Išpažinimai. 
7.25 „Mažylis mieste“ (kome-
dija). 
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.00 Beatos virtuvė. 
11.55 Pasaulio dokumentika. 
13.35 „Komisaras Montalba-
nas. Kiro šokis“. 
15.30 Žinios. 
15.45 Sveikinimų koncertas. 
17.30 Žinios. 
18.00 Stilius. 
19.00 Auksiniai scenos kry-
žiai 2021. 
20.30 Panorama.
21.00 Dainuok su manim. 
22.40 „Viskas įskaičiuot“ (ko-
medija). 
0.30 „Dingti iš akių“ (trile-
ris). 

6.55 Animacija. 
9.30 Mes pačios. 
10.00 Sėkmės tandemas. 
10.30 „Lego Ninjago filmas“ 
(animacinis).  
12.30 „Superšuo“ (komedi-
ja). 
14.10 „Tikras vyras“ (kome-
dija). 
15.55 „Pametę galvas Las Ve-
gase“ (komedija). 
17.55 Gyvūnų pasaulis. 
18.30 Žinios.
19.30 „Monstrų ratai“ (ko-
medija). 
21.35 „Trenk kaip vyras“ (ko-
medija). 
23.25 „Plotas“ (komedija).
1.20 „Žudikų brolija“ (veiks-
mo).  

7.00, 8.30 Kvailiai šėlsta. 
7.30, 10.00 Geriausi šuns 
draugai. 
9.00 Sveikatos kodas. 
10.30 „Neatrasta Kolumbi-
ja“.  
11.35 „Lemtinga diena“.  
12.35 „Šnipų karai“.  
13.30 „Ekstrasensų mūšis“.  
16.00 „Amžiaus nusikalti-
mai“.  
17.00 „Betsafe“-LKL čempio-
natas. Tiesiogiai. 
19.30 Muzikinė kaukė. 
22.05 „Trigubas X. Aukštes-
nis lygis“ (veiksmo). 
0.10 „Nelaisvėje“ (trileris). 
2.15 „Skolos kaina“ (trileris). 

6.30 Animacija. 
8.30 Virtuvės istorijos. 
9.00 Gardu gardu. 
10.00 Tėvų darželis. 
10.30 Būk sveikas! 
11.00 Penkių žvaigždučių 
būstas.
11.30 Tylūs geradariai. 
12.00 „Laukinė Patagonija“. 
Pertraukoje – 12.20 Loterija.  
13.00 „Lobių planeta“ (trile-
ris). 
14.55 „Maksas Stilas“ (trile-
ris). 
16.45 „Ekstrasensai. Stipriau-
sių mūšis“. Pertraukoje – 
17.20 Loterija. 
18.30 Žinios. 
19.30 M.A.M.A. apdovanoji-
mai. Pertraukoje – 19.35 „Eu-
rojackpot“; 22.15 Loterijos.  
23.00 „Pasaulis priklauso tau“ 
(komedija). 
1.00 „Žmogus-skruzdė“ 
(veiksmo). 

6.02 Auksinis protas. 
7.15 Klausimėlis. 
7.30 Laikinosios sostinės fe-
nomenas. 
8.00 „Sukurta Kiote“.  
8.30 „Skonio pasaka“.  
9.00 Kūrybingumo mokykla. 

9.30 Gyvenk kaip galima šva-
riau. 
10.00 Čia – kinas. 
10.30 Pasivaikščiojimai. 
11.00 Kas geresnio, kaimyne? 
11.30 Kultūrų kryžkelė. 
13.00 Išpažinimai. 
13.30 Proto džiunglės. 
14.00 „Euromaxx“. 
14.30 Pasaulio dailiojo čiuo-
žimo čemp. Vyrai. Laisv pro-
gr. Tiesiogiai. 
16.00 „Didieji kompozito-
riai“.  
17.00 Veranda. 
17.30 Legendos. 
18.30 „2 eilė. Teatro žmonės. 
Grasiela Kriaučiūnaitė“. 
19.00 „Dievo apvaizdos valio-
je“ (dok.). 
19.30 „Viltis abipus Atlanto. 
Kolekcininkas A. M. Račkus“ 
(dok.). 
20.00 Čia – kinas. 
20.30 Panorama.  
21.00 „Juodasis Lapinas“ 
(vesternas). 
22.30 Koncertas. 
23.30 Laikinosios sostinės fe-
nomenas. 
23.55 Dizaino dokumentika. 
0.05 Dabar pasaulyje. 
0.30 „Komivojažierius“ (dra-
ma). 

7.00 „Paslaptys“. 
8.00 Kitoks pokalbis.  
9.00 Bušido ringas. 
9.30 Krepšinio pasaulyje.  
10.00 Vantos lapas. 
10.30 „Deutsche Welle“ pri-
stato. 
11.00 Švarūs miestai. 
11.30 Inovacijų DNR. 
12.00 „Pėdsakas“. 
14.00 „Vieno nusikaltimo is-
torija“. 
16.00 Žinios.
16.30 Lietuvos miestai. 
17.30 Vantos lapas. 
18.00 Žinios.
18.30 „Deutsche Welle“ pri-
stato. 
19.00 Kitoks pokalbis.  
20.00 Žinios.
20.30 #NeSpaudai. 
21.30 Oponentai. 
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten. 
0.00 „Pėdsakas“. 
2.00 „Vieno nusikaltimo is-
torija“. 

8.15 Marijampolės žinios. 
8.45 „Daktaras Ozas. 
9.40 „Tėvas Motiejus“. 
11.00 G. Ramzio virtuvės pa-
mokos. 
12.00 Populiariausi užkan-
džiai. 
13.00 „Akloji“.  
14.45 Anos Olson receptai. 
15.45 „Moteris“. 
17.45 Susitikimai. Vidas Pin-
kevičius. 
18.50 Marijampolės savaitė.
19.20 Sveikinimų koncertas.
19.50 „Būrėja“.  
21.00 „Kapitonė Marlo. Bal-
sas naktyje“. 
23.05 „Policijos telefonas 
110. Kas geriausia mano vai-
kui“. 
1.00 „Byla“ (1, 2). 

6.00 Kalnų vyrai. 
7.00 Pragaro kelias. Rusija. 
8.00 Sunkiausia pasaulyje tra-
sa. Kelionė į pietų ašigalį. 
9.00 Nematoma pusė. 
9.30 Statybų gidas. 
10.00 Autopilotas. 
10.30 Paskutinė lokių kara-
lystė. 
11.35 „Naujakuriai“.  
13.00 Paskutinė lokių kara-
lystė. 
14.00 Bomba. 
15.00 Pragaro kelias. 

16.00 Kalnų vyrai.  
17.00 Sandėlių karai.  
18.00 Vienas. 
19.00 Žaidimų žaidimas su 
Elen. 
20.00 „Antinų dinastija“.  
21.00 Žinios. 
22.00 „Nesuvokiama grėsmė“ 
(trileris).  
0.00 „Ernis“ (veiksmo). 

6.30 Menų sala. 
7.00 „Žiūrėk! Geras!“ 
7.30 Animacija. 
12.00 Tavo augintinis. 
12.30 Namų idėja su IKEA. 
13.00 Dž. Oliverio patiekalai 
per 15 min. 
14.00 Kviečiu vakarienės. 
15.00 Mano namų taisyklės. 
16.00 Pirmieji pasimatymai. 
17.00 „Motinos širdis“.  
18.10, 1.05 „Auroros Tygar-
den detektyvai. Palikimas, dėl 
kurio verta mirti“.  
20.00 Labanakt, vaikučiai. 
21.00 „Midsomerio žmogžu-
dystės“.  
23.00 „Mažoji Italija“ (melo-
drama).  

6.00, 10.00 Info diena.
8.30, 12.30 @rimvydasvalat-
ka. 
14.00, 21.30 Gyvūnų pasau-
lis. 
14.30 Mes pačios. 
15.00 KK2. 
16.30 Vaikystės langas. 
17.00 KK2 penktadienis. 
18.30 Nuo... Iki... 
19.30, 23.00 Bus visko. 
20.30 Šeškinės 20. 
22.00 Žinios.
0.00 Dabar pasaulyje. 
0.30 Vido video. 

7.15 „Akloji“.  
8.45 Daktaras Ozas. 
9.40 „Tėvas Motiejus“.  
11.00 G. Ramzio virtuvės pa-
mokos. 
12.00 Populiariausi užkan-
džiai. 
13.00 „Akloji“.  
14.45 Anos Olson receptai.  
15.45 „Moteris“.  
17.45 „Keršto gėlės“.  
19.20 „Akloji“.  
19.50 „Būrėja“.  
21.00 „Kapitonė Marlo. Bal-
sas naktyje“.  
23.05 „Policijos telefonas 
110. Kas geriausia mano vai-
kui“.  
1.00 „Byla“ (1, 2).  

6.00 Akrobatinis slidinėji-
mas. 
7.00, 10.30, 21.30, 0.30 
Šuoliai su slidėmis nuo tram-
plino. 
9.30, 16.00, 23.00, 1.30 Dvi-
račių sportas.
12.55, 18.00 Dailusis čiuo-
žimas. 

  
6.00 Automobilių perpardavi-
nėtojai.
7.00 Kaip tai pagaminta?
9.00 Istorijos paslaptys.
11.00 Automobilių perparda-
vinėtojai.
13.00 Turto gelbėtojai.
15.00 Mažų būstų medžioto-
jai.
15.30 Mažų būstų medžioto-
jai.
17.00 Aukso karštinė. Baltas 
vanduo.
18.00 Aukso karštinė.
19.00 Turto gelbėtojai.
21.00 Automobilių perparda-
vinėtojai.
23.00 Užsislėpęs milijonie-
rius.
1.00 Sunkvežimių vairuotojai.

Šeštadienis, kovo 27 d.

AVINAS. Šią savaitę daug 
dėmesio skirsite asmeniniam 
gyvenimui, buičiai, vaikams, 
komfortui. Tikėtini jaudi-
nami prisiminimai ir naujos 
svajonės. Savaitės antroji pusė 
žada žavių pagundų. Vieni 
trokš komplimentų, dovanų, 
meilės ir malonumų, kiti – 
gerų pirkinių sau ar vaikams. 
Savaitgalį labiau rūpinkitės 
sveikata ir saugokitės sukčių.
JAUTIS. Savaitės pradžioje 
būsite linkę atverti širdį myli-
mam žmogui, pažerti pagyrų 
vaikams, giminaičiams, kai-
mynams ar kolegoms. Galbūt 
teks tvarkyti skubius reikalus, 
tartis dėl aktualių klausimų. 
Savaitės viduryje situacija 
taps sunkiai prognozuojama. 
Savaitgalį nepagailėkite savo 
artimiesiems šilumos – jie bus 
už tai dėkingi.
DVYNIAI. Šią savaitę teks 
paplušėti srityje, susijusioje su 
nuosavybe, verslu, informaci-
ja. Galbūt stengsitės paveikti 
kito žmogaus apsisprendimą, 
pakreipti įvykius sau naudin-
ga linkme. Savaitės pabaigoje 
pravartu pagalvoti apie naujo-
ves šeiminiame versle, asme-
niniame ūkyje. Galbūt neį-
prasto dėmesio iš jūsų sulauks 
artimieji ar draugai.
VĖŽYS. Šią savaitę jus do-
mins viskas, kuo dabar gy-
vena, alsuoja aplinkiniai ir 
visuomenė. Regis, pasitaikys 

progų žybtelėti humoro jaus-
mu, įdomiais argumentais. 
Turbūt sulauksite aplinkinių 
kritikos, bet ne mažiau – po-
zityvaus dėmesio, kompli-
mentų. Venkite ginčytis su 
turinčiais kitokią nuomonę 
– jos nepakeisite, o susipykti 
bus labai lengva. Nors norėsis 
labai daug nuveikti, kartais 
matysite, kad kyla kliūčių ar 
tiesiog nespėjate. Belieka tikė-
tis, kad nesigailėsite dėl užsi-
sakytų ar įsigytų pirkinių.
LIŪTAS. Savaitės pradžioje 
emocijų, įtampos kels sąmoks-
lo teorijos, paskalos. Regis, kai 
kurių abejonių išsisklaidymas 
nesuteiks palengvėjimo. Sten-
kitės viską ramiai apsvarstyti ir 
rasti reikalingas išeitis. Savait-
galį jausitės geriau, jeigu jus 
sups harmoninga ir tvarkinga 
aplinka ir galėsite pasilepinti, 
atsipalaiduoti. Pasisaugokite 
sukčių.
MERGELĖ. Šią savaitę gali 
tekti aiškintis santykius su 
žmonėmis, kurie jums svar-
būs ar yra kaip nors įsiparei-
goję. Pasiūlymus, patarimus 
verta apmąstyti, o paskalas 
– persijoti per faktų sietą. 
Venkite konfliktų, saugokitės 
traumų. Savaitgalį įtarimais 
bei priekaištais nuo savęs ga-
lite atstumti partnerį. Gerus 
ir naudingus santykius galite 
sugadinti visiškai be reikalo, o 
nedoru asmeniu – patikėti.
SVARSTYKLĖS. Šią savaitę 

pareiga pareikalaus rimtesnio 
atsidavimo ir atsakingumo. 
Jeigu galite, judėkite pirmyn į 
tikslą. Tam tikra prasme galite 
pasijusti brandesni, atsakin-
gesni už savo ir kitų žmonių 
poelgių pasekmes. Visgi šokti 
stačia galva į ugnį nederėtų 
– ramiai aiškinkite savo tie-
sas, neforsuokite. Savaitgalį 
derėtų skirti poilsiui, geram 
išsimiegojimui, sveikatos stip-
rinimui.
SKORPIONAS. Savaitės pra-
džioje jums kils ūpas kažkaip 
pertvarkyti savo gyvenimą ar 
aplinką. Galbūt investuosite į 
remontą, statybas ar įsigysite 
kelionę. Ne mažiau tikėtina, 
kad teks tvarkyti teisinius 
reikalus, ruošti publikacijas, 
užsiimti mokslo veikla arba 
šviesti kitus, kalbėti apie žmo-
gaus teises ir pan. Prieš sa-
vaitgalį kai kurie įvykiai gali 
padidinti jūsų įtaką, išplėsti 
bendraminčių ratą.
ŠAULYS. Savaitės pradžio-
je tikriausiai mėginsite su-
tvarkyti aktualų finansinį 
reikalą, susitarti dėl kredito, 
paskolos, draudimo ar kt. 
Galite susidurti su reikliais 
žmonėmis. Pasistenkite ne-
provokuoti susipriešinimo. 
Savaitgalį būkite ypač dėme-
singi savo ir kitų jausmams. 
Venkite abejotinos veiklos, 
netikrų draugų, klastingų 
patarėjų.
OŽIARAGIS. Šią savaitę 

jums bus nesunku daryti įtaką 
antrajai pusei, aplinkiniams, 
spręsti teisines problemas, 
tvarkyti partnerystės reika-
lus, tarpininkauti. Galbūt 
perskirstysite savo laiką taip, 
kad jūsų dėmesio pakaktų ir 
vaikams, ir atliekamiems dar-
bams, ir įvaizdžio gerinimui. 
Savaitės pabaigoje nekasdie-
niškai praleisite laisvalaikį, 
tačiau galite neišvengti nepa-
geidaujamo viešumo.
VANDENIS. Ši savaitė tu-
rėtų būti veikli, informatyvi, 
jeigu kojos nepakiš sveikatos 
problemos. Aktualūs gali būti 
reikalai, susiję su tarpininka-
vimu, žmonių telkimu ben-
dram tikslui ar pan. Skubė-
site, suksitės, kad spėtumėte 
nuveikti tai, ką užsibrėžėte. 
Savaitgalį kils ūpas išlaidauti. 
Turbūt bus nelengva pasi-
ruošti egzaminui, paskaitai, 
viešai kalbai ar pan.
ŽUVYS. Šią savaitę fortū-
na jums bus permaininga. 
Pravartu šį tą susiplanuoti ir 
tikslingai veikti. Regis, teks 
prisiimti atsakomybę už vai-
kų auklėjimo spragas. Jeigu 
ieškotės pajamų šaltinio, 
darbo, galite gauti pasiūly-
mų. Viską išsiaiškinkite ir 
geriau rinkitės legalius būdus 
užsidirbti nei abejotinus. Sa-
vaitgalį pravartu iš pagrindų 
apsikuopti. Meilės srityje ne-
skubinkite įvykių.

Kovo 13 d. kryžiažodžio (GABALINIS CUKRUS) prizo laimėtoja – Aušra Matulevičiūtė iš 
Marijampolės. Prizą atsiimti (pateikus asmens dokumentą) picerijoje „Pizza House“ Marijampolėje, 
Gedimino g. 9, tel. 8 699 06663. 



7 psl.2021 m. kovo 20 d.

(Atkelta iš 6 psl.)
Viskas priklauso 
nuo sumanymo

Prisiminęs pirmus bandymus 
Ramūnas pasakoja, kad tiesiog 
gręžiojo skylutes, dirbo paprastais 
grąžteliais, be frezų. Dabar ant lukš-
to nusipiešia ornamentą, pasibraižo 
eskizą arba atsispausdina įdomesnio 
pynimą šabloną, užklijuoja ant 
kiaušinio ir pagal jį graviruoja.

Pradėjęs dekoruoti kiaušinį R. 
Sinkevičius prie jo dirba etapais. 
Prie sudėtingesnio darbo sugaišta 
net 8, 10 valandų.

Vienas iš įspūdingiausių pas-
tarųjų darbų – dekoracija su ka-
mėja. 

– Šiame kiaušinyje išgręžiau 

devynis tūkstančius skylučių. Tai 
– neoficialus Lietuvos rekordas. 
Sugaišau mažiausiai 30 valandų, 
sulaužiau, atšipinau 20 grąžtelių, 
– sako Ramūnas.

Savo aistrai vyras skiria didžiąją 
dalį laisvalaikio, kurio lieka po 
darbo vienoje Marijampolės dažų 
įmonėje. Beveik kas vakarą savo 
hobiui skiria 1–1,5 val. Pagautas 
įkvėpimo stabdo save, nes „gyve-
nant daugiabutyje vėlai vakare, nors 
ir pačiu tyliausiu grąžtu nepadirbsi, 
kaimynai bus nepatenkinti“.

Užsidaręs savo tamsiame kam-
barėlyje, užsidėjęs respiratorių, kad 
kalcio dulkės nepakenktų sveikatai, 
vyras panyra į savo vizijų pasaulį. 
Kokį ornamentą išpjaustyti, kokiais 

Dar kitomis spalvomis sužiba fluorescenciniais dažais numargin-
tas lukštas.   Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos

Marmurinis ažūras – įvairių formų ertmės, suteikiančios gaminiui 
lengvumo, autoriui pats gražiausias.

akmenimis papuošti, kokias spalvas 
pasirinkti, priklauso nuo idėjos ir 
kokio rezultato pats tikisi. Daugiau-
sia dekoruoja Svarovskio kristalais, 
kurie yra įvairiausių spalvų. Kai 
kuriuos graviruotus kiaušinius dažo 
aerozoliniais dažais, ant jų purškia 
blizgučius, į išgręžtas skylutes „įso-
dina“ kristalus, daro kompozicijas, 
pritaiko apšvietimą.

– Jeigu iškart nepavyksta taip, 
kaip esu sumanęs, dažniausiai tą 
kiaušinį dedu į šoną ir imu kitą, 
kuriam visai kitokį raštą sugalvo-
ju. Prie to nepasisekusio sugrįžtu 
vėliau ir pavyksta dar geriau, negu 
planavau, – pasakoja Ramūnas, 
pripažindamas, kad ornamentas 
popieriuje atrodo vienaip, o ant 

sferinio kiaušinio kitaip, ir ne vi-
sada rezultatas jį tenkina.

Nesėkmės ir įvertinimai
Ramūno darbai – interjero 

detalė, kuri ne tik puošia aplinką, 
bet ir nustebina. Jam pačiam la-
biausiai patinka marmurinis ažūras 
– įvairių formų ertmės, gaminiui 
suteikiančios lengvumo.

Trapius meno kūrinius ir eks-
ponuoti, ir transportuoti reikia 
labai atsargiai. Siųsti paštu ar per 
kurjerius juos labai rizikinga. Ilgo 
ir kruopštaus darbo rezultatas dėl 
menkiausios klaidos gali pavirsti 
niekais. 

– Ir man pačiam lentynoje be-
tvarkant slydo vienas kiaušinis, o 

jį begaudant kiti septyni nulakstė, 
nes ant stovelių jie būna tiesiog 
uždėti, bet nepritvirtinti, – skau-
džią nesėkmę prisiminė darbų 
autorius.

Kiek iš viso per 7-erius metus 
numargino kiaušinių, Ramūnas 
sako ir neskaičiavęs. Vienus pa-
dovanojęs, kitus išdalinęs, bet 
namuose dar yra pakankamai, kad 
ir vėl galėtų parodyti visuomenei. 
Pirmoji paroda prieš keletą metų 
buvo surengta Marijampolės P. 
Kriaučiūno bibliotekoje ir sulaukė 
labai šiltų atsiliepimų. 

Ramūnas sako, kad Lietuvoje 
taip dekoruojančių margučius 
nėra daug. Žino panašiai, kaip jis, 
dirbančią moterį Klaipėdoje, dar 
vieną vyrą – Šiauliuose. Internete 
– feisbuke ir instagrame – mari-
jampolietis dalyvauja virtualiose 
teminėse parodose, dalijasi mar-
gučių nuotraukomis, susipažįsta 
su kitų kiaušinių dekoratorių dar-
bais iš viso pasaulio, yra Pasaulio 
kiaušinių meno asociacijos narys. 
Kaip tik šiuo metu (iki balandžio 
13 d.) Pasaulio kiaušinių muziejaus 
surengtoje virtualioje parodoje tarp 
200 menininkų iš 50 šalių, patei-
kusių 250 kiaušinių kūrinių, yra 
ir marijampoliečio R. Sinkevičiaus 
darbai. O Velykų rytui Ramūnas su 
šeima margučius dažniausiai dažo 
svogūnų lukštais arba… skutimosi 
putomis, apibertomis dažais. 

Ūkininkai įžvelgia 
grėsmę gamybai

Kaip rodo Grūdų augintojų 
asociacijos atlikta narių apklausa, 
net 46 proc. apklaustųjų atsakė, 
kad Žaliojo kurso įgyvendinimą 
mato kaip grėsmę gamybai ir 
pajamoms, kad jos sumažės. Kaip 
galimybę plėtrai mato tik 14 proc. 
augintojų. Galimybės siejamos su 
technologijų tobulinimu,– tikisi 
paramos išmaniesiems purkštu-
vams, tręštuvams ir kitai išmania-
jai technikai. 23 proc. ūkininkų 
pabrėžė, kad daug kas priklausys 
nuo valdžios institucijų sprendimų, 
kaip jos dirbs įgyvendindamos 
Žaliąjį kursą, 15 proc. apklaustųjų 
sakė apie tai dar neturintys nuo-
monės ir toliau stebės situaciją. Tai 
kad daug ūkininkų mato grėsmę, 
reiškia, kad jie to Žaliojo kurso 
nelaukia, todėl valdžios institucijos 
turi teikti daugiau informacijos, 
rengti diskusijas su žemdirbiais, 
išklausyti jų nuomonės.

 Žemės ūkio tarybos 
siūlymų nenori girdėti
Tačiau anot Grūdų augintojų 

asociacijos administracijos vadovo, 
tuo pačiu ir Žemės ūkio tarybos 
atstovo, Igno Jankausko, žemdir-
bių nenorima girdėti. Šiuo metu 
rengiama daug dokumentų, pagal 
kuriuos bus įgyvendinamas Žaliasis 
kursas, maždaug trečdalis, o kai 
kada ir daugiau tų dokumentų 
liečia žemės ūkį, reglamentuos 
žemdirbių veiklą. Bet Aplinkos 
ministerija bei prie jos esantis 
Nacionalinis kovos su klimato 
kaita komitetas esą ignoruoja Že-
mės ūkio tarybos, jungiančios 10 
žemdirbių asociacijų, kuriose yra 
daugiausia Lietuvos ūkininkų ir 
bendrovių, gaminančių žemės ūkio 
produkciją, siūlymus.

„Manome, tai rodo ir etiketo 
praktika, – jeigu sprendžiami 
klausimai, susiję su žemės ūkiu ar 
kita sritimi, turi būti išklausyta ir 
tos srities atstovų nuomonė.

Dabar matome, kad Naciona-
liniame klimato kaitos komitete 
diskutuojant apie tokius svarbius 
dokumentus, kaip Nacionalinė  
klimato kaitos darbotvarkė, Na-
cionalinis energetikos ir klimato 
kaitos planas, žemdirbių nuomonė 
dėl minėtų dokumentų kūrimo yra 
nepageidaujama. Žemės ūkio taryba 
kreipėsi su prašymu, kad į Naciona-
linį klimato kaitos komitetą būtų 
įtrauktas ir tarybos atstovas. Gavo-
me atsakymą, jog to nebus padaryta, 

o pasiūlymus galite teikti, jums 
atstovauja Žemės ūkio ministerija. 
Tai stebina, nes tame komitete yra 
26 nariai, tarp jų ir Pramonininkų 
konfederacijos, Miškų savininkų 
asociacijos bei kitų verslo asociacijų 
atstovai. Galima pastebėti, kad ten 
yra ir Žemės ūkio rūmų atstovas, 
bet mes daugybę kartų sakėme, 
kad ŽŪR, finansuojami iš valstybės 
biudžeto, tinkamai neatstovauja 
žemdirbiams. 

Prieš keletą metų susikūrus 
Lietuvos žemės ūkio tarybai, jun-
giančiai didžiąją šalies žemės ūkio 
produkcijos dalį gaminančius 
žemdirbius, Žemės ūkio rūmai pra-
rado monopolistinę teisę atstovauti 
žemės ūkiui visuose forumuose, 
darbo grupėse ir kt. Tai yra visiems 
aišku, tačiau pasirenkami tie, kurių 
nuomonė palanki, kurių nuomonė 
kontroliuojama, visaip vengiant 
aktyvių žemdirbių organizacijų 
nuomonės. Tokiu būdu bijoma 
stiprių, skaičiais pagrįstų žemdir-
bių argumentų. Mūsų nuomone,  
formuojant aplinkosaugos politiką 
kaip tik reikėtų nebijoti oponento. 
Ir antra, šnekėti apie  žmones, 
spręsti jų likimus, nedalyvaujant 
žemdirbių atstovams mažų ma-
žiausiai yra neetiška“, – piktinosi 
I. Jankauskas.

Pasak jo, neseniai Aplinkos 
ministerijos surengta diskusija dėl 
Nacionalinės klimato kaitos darbo-
tvarkės buvusi tendencinga: dau-
giausia pasirinkti pranešėjai, kurie 

sakė, kad Žaliojo kurso kartelę 
reikia užkelti dar aukščiau. Pasisakė 
gamtosaugos organizacijos, Pramo-
nininkų konfederacijos atstovai, o 
žemdirbiams buvo pasakyta – lau-
kite, – eilės tvarka galėsite kalbėti. 
Matyt, sudarant darbotvarkę, apie 
žemdirbius nebuvo pagalvota. 

Aplinkos viceministrė: 
pripažinti klimato krizę

 ir ieškoti sprendimų
Paprašius Aplinkos ministerijos 

komentaro, kodėl ignoruojamos 
žemdirbių organizacijos, ar būtų 
galimybė į Nacionalinį Klimato 
kaitos komitetą, kuris formuoja 
klimato kaitos valdymo politiką 
pakviesti Žemės ūkio tarybos at-
stovą, ministro komunikacijos pa-
tarėjas Marijus Gailius atsakė, kad 
viceministrė Gintarė Krušnienė 
žemdirbiams tai yra išsakiusi viešos 
konsultacijos metu. Daugiau dabar 
esą nėra ko pridurti. Taigi, minis-
terijos pasiūlytas viceministrės ir 
Klimato kaitos komiteto vadovės 
G. Krušnienės komentaras. 

„Fiksuoju didžiulį žemdirbių 
nerimą ir baimę, kad Klimato 
kaitos darbotvarkė suvokiama, 
kaip grėsmė žemės ūkio veiklai, 
išlikimui. Esą, kad ateityje daug kas 
bus uždrausta, bet man atrodo, kad 
Klimato kaitos darbotvarkėje tokio 
imperatyvo nėra.

Klimato politika nekelia grės-
mės maisto gamybai, kad mes 
negaminsime maisto. Ne apie tai 

kalba, galime susidėti saugiklius. 
Esmė yra neneigti, kad Klimato 
krizė vyksta, susitelkti, ieškoti tech-
nologinių sprendimų. Štai klausia, 
kaip bus, kai atsisakysime iškastinio 
kuro, kuo varysime traktorius po 
2040 metų? Švedija žada nuo 2030 
metų turėti traktorius, žemės ūkio 
techniką, nenaudojančius iškastinio 
kuro. Ji žada naudoti biodegalus, 
biodujas, elektrą. Kai kurios šalys, 
pripažindamos Klimato krizę, ieško 
sprendimų. Tad, kai pakankamai 
daug šalių ras tuos sprendimus, jie 
taps privalomi visur.

Labai norime su žemės ūkio 
sektoriumi sutarimo, kad klimato 
krizė vyksta, kad reikia ją spręsti, 
bet jokiu būdu ne veiklos riboji-
mu“, – dėstė G. Krušnienė.

Žemdirbiai rankų nenuleis
 Grūdų augintojų asociacijos, 

tuo pačiu ir Žemės ūkio tarybos 
atstovas I. Jankauskas neatsisako 
minties siekti, kad tarybos atstovas 
patektų į Nacionalinį klimato kai-
tos komitetą. Jeigu tai nepavyktų, 
Žemės ūkio taryba siūlytų prie 
Žemės ūkio ministerijos įkurti 
bendrą su žemdirbiais komitetą, 
kuris parengtų bendrą nuomonę 
dėl kokių nors Klimato kaitos 
priemonių. Tuomet ministerijos 
atstovas suderintą su žemdirbiais  
ir atitinkamomis organizacijomis 
nuostatą pateiktų Nacionaliniam 
klimato kaitos komitetui.

Užs. 287.

Ministerija žemdirbių nuomonės 
dėl klimato kaitos ir Žaliojo kurso negirdi

Kovos su klimato kaita ir ES Žaliojo kurso reikalavimai Lietuvos žemdirbiams dabar kelia bene didžiausią nerimą. Briuseliui pateiktame kovos su klimato kaita plane, 
iki 2030 metų šalies žemės ūkis turės 9 proc. sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimus. Žemės ūkis išmeta apie penktadalį šių dujų ir pagal šią taršą Lietuvoje 
yra trečias po transporto ir energetikos.

 Įgyvendinant Žaliojo kurso reikalavimus, iki 2030 m. cheminių pesticidų naudojimą reikės sumažinti perpus, o trąšų išsiplovimą, – 20 proc. Taip pat Vyriausybė 
numato iki 2024 metų panaikinti visas mokesčių lengvatas iškastiniam kurui, neliks lengvatinio akcizo ir žemės ūkyje naudojamiems gazoliams. O nuo 2040-ųjų būtų 
visai atsisakyta iškastinio kuro, traktoriai turės dirbti be dyzelino. Pasak žemdirbių, reikalavimai neproporcingai dideli ir žlugdys ūkius.

Svarbiausia, kad ranka suspėtų su mintimis
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KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ ATLIEKŲ KONTEINERIŲ APTARNAVIMO GRAFIKAS 2021 METAMS

Primename: atliekų konteineriai turi būti pastatyti išvežimo dieną prie gatvės iki 7 valandos ryto.

KAZLŲ 
RŪDOS 

MIESTAS

Kazlų Rūdos miesto gatvės: Atgimimo g. 1A; Skvero g. 23; Vytauto g. 12, 26, 45
sausis vasaris kovas balandis gegužė birželis liepa rugpjūtis rugsėjis spalis lapkritis gruodis

Mišrios komunalinės atliekos Pirmadienis Kiekvienas pirmadienis
Kazlų Rūdos miesto gatvės: Atgimimo g. 8A; Beržų g. 7, 10B; Dariaus ir Girėno g. 3A; Esperanto g. 26; K. Donelaičio g. 7; Miškininkų g. 2A; 

Miško g. 1; S. Daukanto g. 19M; Skvero g. 17A, 19; Vytauto g. 19, 56
sausis vasaris kovas balandis gegužė birželis liepa rugpjūtis rugsėjis spalis lapkritis gruodis

Mišrios komunalinės atliekos Trečiadienis Kiekvienas trečiadienis
Kazlų Rūdos miesto gatvės: Maironio g. 12, 40; M. Valančiaus g. 7, 10; V. Borisevičiaus g. 13 

sausis vasaris kovas balandis gegužė birželis liepa rugpjūtis rugsėjis spalis lapkritis gruodis
Mišrios komunalinės atliekos Pirmadienis, penktadienis  Pirmadienis, penktadienis

Kazlų Rūdos miesto gatvės: Ateities g. 3; Atgimimo g. 3; Esperanto g. 2; Gedimino g. 1, 1A, 2A; J. Basanavičiaus g. 14, 33A; K. Donelaičio g. 5, 9, 36; 
M. K. Čiurlionio g. 1, 24; M. Valančiaus g. 5, 13, 16, 17A, 22; Maironio g. 22, 24, 30, 36, 42; Marijampolės g. 19; Medeinos g. 4; Medžiotojų g. 2, 6, 8; 

S. Daukanto g. 15, 18A, 20, 24; V. Borisevičiaus g. 2, 12, 13, 17; Vasario 16-osios g. 2, 32; Vytauto g. 5, 7, 49, 55, 57; Žemaitės g. 4, 8, 10
sausis vasaris kovas balandis gegužė birželis liepa rugpjūtis rugsėjis spalis lapkritis gruodis

Mišrios komunalinės atliekos Pirmadienis, trečiadienis, 
penktadienis  Pirmadienis, trečiadienis, penktadienis

Kazlų Rūdos miesto gatvės: Gedimino, Girios, Gojaus, Kęstučio, Lietuvos Partizanų, M. Valančiaus, Maironio, Mindaugo, Statybininkų, Šilo, Vilniaus
sausis vasaris kovas balandis gegužė birželis liepa rugpjūtis rugsėjis spalis lapkritis gruodis

Mišrios komunalinės 
atliekos/Pakuočių (mėlynas) 

konteineris/Stiklo konteineris
Kas IV pirmadienis Senas grafikas 5 3, 31 28 26 23 20 18 15 13

Mišrios komunalinės atliekos Kas II pirmadienis Senas grafikas 19 17 14 12 9 6 4 1, 29 27
Kazlų Rūdos miesto gatvės: Algirdo, Atgimimo, J. Basanavičiaus, Mokyklos, Lietuvaičio, Obuolių, Pievų, Saulės, Skvero, Sporto, 

Taikos, V. Borisevičiaus, V._Kudirkos, Vasario 16-osios, Vytauto
sausis vasaris kovas balandis gegužė birželis liepa rugpjūtis rugsėjis spalis lapkritis gruodis

Mišrios komunalinės 
atliekos/Pakuočių (mėlynas) 

konteineris/Stiklo konteineris
Kas IV pirmadienis Senas grafikas 12 10 7 5 2, 30 27 25 22 20

Mišrios komunalinės atliekos Kas II pirmadienis Senas grafikas 26 24 21 19 16 13 11 8 6
Kazlų Rūdos miesto gatvės: Birutės, Dariaus ir Girėno, Daumanto, Eglių, Esperanto, J. Z. Paltanavičiaus, Jaunimo, J. Biliūno, K. Donelaičio, 

M. Daukšos, Marijampolės, Miško, P. Cvirkos, P. Dovydaičio, S.Daukanto, S. Nėries, Sodų, Strazdelio, Suvalkiečių, Žemaitės
sausis vasaris kovas balandis gegužė birželis liepa rugpjūtis rugsėjis spalis lapkritis gruodis

Mišrios komunalinės 
atliekos/Pakuočių (mėlynas) 

konteineris/Stiklo konteineris
Kas IV trečiadienis Senas grafikas 7 5 2, 30 28 25 22 20 17 15

Mišrios komunalinės atliekos Kas II trečiadienis Senas grafikas 21 19 16 14 11 8 6 3 1, 29
Kazlų Rūdos miesto gatvės: Ąžuolo, Beržų, Liepų, M. K. Čiurlionio, Medeinos, Medžiotojų, Miškininkų, Puškino 

sausis vasaris kovas balandis gegužė birželis liepa rugpjūtis rugsėjis spalis lapkritis gruodis
Mišrios komunalinės 

atliekos/Pakuočių (mėlynas) 
konteineris/Stiklo konteineris

Kas IV trečiadienis Senas grafikas 14 12 9 7 4 1, 29 27 24 22

Mišrios komunalinės atliekos Kas II trečiadienis Senas grafikas 28 26 23 21 18 15 13 10 8
Kazlų Rūdos miesto gatvės: Alyvų, P. Vaičaičio, Pavasario, Pušų

sausis vasaris kovas balandis gegužė birželis liepa rugpjūtis rugsėjis spalis lapkritis gruodis
Mišrios komunalinės 

atliekos/Pakuočių (mėlynas) 
konteineris/Stiklo konteineris

Kas IV antradienis Senas grafikas 6 4 1, 29 27 24 21 19 16 14

Mišrios komunalinės atliekos Kas II antradienis Senas grafikas 20 18 15 13 10 7 5 2, 30 28

KAZLŲ 
RŪDOS  
SENIŪ-

NIJA

Čečetai 9
sausis vasaris kovas balandis gegužė biželis liepa rugpjūtis rugsėjis spalis lapkritis gruodis

Mišrios komunalinės atliekos Pirmadienis Kiekvienas pirmadienis
Mažosios Senažiškės

sausis vasaris kovas balandis gegužė biželis liepa rugpjūtis rugsėjis spalis lapkritis gruodis
Mišrios komunalinės atliekos Trečiadienis Kiekvienas trečiadienis

Gulioniškė
sausis vasaris kovas balandis gegužė biželis liepa rugpjūtis rugsėjis spalis lapkritis gruodis

Mišrios komunalinės atliekos Pirmadienis, antradienis, 
ketvirtadienis Kiekvienas pirmadienis, antradienis, ketvirtadienis

Didžiosios Zariškės, Zariškių g. 7, 16
sausis vasaris kovas balandis gegužė biželis liepa rugpjūtis rugsėjis spalis lapkritis gruodis

Mišrios komunalinės atliekos Penktadienis Kiekvienas penktadienis
Armališkės, Bebruliškė, Griešiai, Kajackiškė, Klevinė, Nedėldaržis, Pačtoriškė, Rūdupis, Slabada, Tarputiškė

sausis vasaris kovas balandis gegužė biželis liepa rugpjūtis rugsėjis spalis lapkritis gruodis
Mišrios komunalinės 

atliekos/Pakuočių (mėlynas) 
konteineris/Stiklo konteineris

Kas IV ketvirtadienis Senas grafikas 9 7 4 2, 30 27 24 22 19 17

Mišrios komunalinės atliekos Kas II penktadienis Senas grafikas 23 21 18 16 13 10 8 5 3, 31
Ąžuolų Būda, Didžioji Trakiškė, Didžioji Zariškė, Guobai (Serbentų g. 3), Gyviškės, Kazlai II, Kvietiškis, Mažosios Senažiškės, 

Pagyviškis, Paukštynė, Račyliškės, Salema, Senovė, Smalinpetis, Šalniškė, Valaitiškė
sausis vasaris kovas balandis gegužė birželis liepa rugpjūtis rugsėjis spalis lapkritis gruodis

Mišrios komunalinės 
atliekos/Pakuočių (mėlynas) 

konteineris/Stiklo konteineris
Kas IV penktadienis Senas grafikas 16 14 11 9 6 3 1, 29 26 24

Mišrios komunalinės atliekos Kas II penktadienis Senas grafikas 2, 30 28 25 23 20 17 15 12 10
 Būdelė, Bundziškės, Egliniškis, Gluškabūdė, Gudeliai, Guobai, Lasiškiai, Pavobelkė, Pinciškės, Pributkė, Šerninė, Utalina, Utalinka, Užbaliai

sausis vasaris kovas balandis gegužė birželis liepa rugpjūtis rugsėjis spalis lapkritis gruodis
Mišrios komunalinės 

atliekos/Pakuočių (mėlynas) 
konteineris/Stiklo konteineris

Kas IV antradienis Senas grafikas 13 11 8 6 3, 31 28 26 23 21

Mišrios komunalinės atliekos Kas II antradienis Senas grafikas 27 25 22 20 17 14 12 9 7
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KAZLŲ 
RŪDOS  
SENIŪ-

NIJA

 Čečetai,  Jūrės mstl.
sausis vasaris kovas balandis gegužė birželis liepa rugpjūtis rugsėjis spalis lapkritis gruodis

Mišrios komunalinės atliekos/
Pakuočių (mėlynas) konteine-

ris/Stiklo konteineris
Kas IV trečiadienis Senas grafikas 14 12 9 7 4 1, 29 27 24 22

Mišrios komunalinės atliekos Kas II trečiadienis Senas grafikas 28 26 23 21 18 15 13 10 8
 Bagotoji, Bartininkai, Dambravina, Geruliškė, Girnupiai, Guobiniškė, Juodbariškė, Kalva, Karališkė, Karkliniai, Kazlai I, Klampupiai, Kriauniškė, Krūveliai, 

Kučiškė, Kvietkapušis, Muriniškė, Pečiuliai, Senažiškė, Skindeliškė, Stepkiškė, Šakmušis, Šiaudadūšė, Šliurpkiškė, Timinčiškė
sausis vasaris kovas balandis gegužė birželis liepa rugpjūtis rugsėjis spalis lapkritis gruodis

Mišrios komunalinės atliekos/
Pakuočių (mėlynas) 

konteineris/Stiklo konteineris
Kas IV antradienis Senas grafikas 6 4 1, 29 27 24 21 19 16 14

Mišrios komunalinės atliekos Kas II antradienis Senas grafikas 20 18 15 13 10 7 5 2, 30 28
Agurkiškė, Ardzijauskai, Beržiniškė, Garankščiai, Gulioniškė, Jūrės k., Kardokai, Kazliškiai, Kūjai, Lodiškė, Marackai, Naudžiai, 

Pakardokys, Paskarlupiai, Prūsokai, Vandeniai, Višakio Rūda
sausis vasaris kovas balandis gegužė birželis liepa rugpjūtis rugsėjis spalis lapkritis gruodis

Mišrios komunalinės atliekos/
Pakuočių (mėlynas) konteine-

ris/Stiklo konteineris
Kas IV ketvirtadienis Senas grafikas 15 13 10 8 5 2, 30 28 25 23

Mišrios komunalinės atliekos Kas II ketvirtadienis Senas grafikas 1, 29 27 24 22 19 16 14 11 9
Judrarūdė

sausis vasaris kovas balandis gegužė birželis liepa rugpjūtis rugsėjis spalis lapkritis gruodis
Mišrios komunalinės atliekos/
Pakuočių (mėlynas) konteine-

ris/Stiklo konteineris
Kas IV ketvirtadienis Senas grafikas 8 6 3 1, 29 26 23 21 18 16

Mišrios komunalinės atliekos Kas II ketvirtadienis Senas grafikas 22 20 17 15 12 9 7 4 2, 30

ANTA-
NAVO 

SENIŪ-
NIJA

Visa Antanavo seniūnija
sausis vasaris kovas balandis gegužė birželis liepa rugpjūtis rugsėjis spalis lapkritis gruodis

Mišrios komunalinės atliekos/
Pakuočių (mėlynas) konteine-

ris/Stiklo konteineris
Kas IV penktadienis Senas grafikas 9 7 4 2, 30 27 24 22 19 17

Mišrios komunalinės atliekos Kas II penktadienis Senas grafikas 23 21 18 16 13 10 8 5 3, 31

JANKŲ 
SENIŪ-

NIJA

Beržupiai, Būda, Būdelė, Dambava,  Endziuliai, Giriniai Šunkariai, Išdagai, Jankai, Karčrūdė, Katinai, Kurynė, Laukiniai Šunkariai, Laukiniškė, 
Liaudenskai, Lūšna, Maliejiškė, Nemirai, Noreikupiai, Pakalniškiai, Panoreikupiai, Panoviai, Pašilupiai, Pilypai, Plačkojai, Sarapinai, Sasnava, 

Skirkai, Storiesiai, Sūkuriškė, Šilgaliai, Tabakinė, Tamošbūdis, Uzarai, Valiai, Vierčiškė, Viliūšiai, Vinkšnupiai, Zūkai
sausis vasaris kovas balandis gegužė birželis liepa rugpjūtis rugsėjis spalis lapkritis gruodis

Mišrios komunalinės atliekos/
Pakuočių (mėlynas) konteine-

ris/Stiklo konteineris
Kas IV ketvirtadienis Senas grafikas 8 6 3 1, 29 26 23 21 18 16

Mišrios komunalinės atliekos Kas II ketvirtadienis Senas grafikas 22 20 17 15 12 9 7 4 2, 30
Būdvietis, Degučiai, Dovydai, Kampiniai, Zaveckai

sausis vasaris kovas balandis gegužė birželis liepa rugpjūtis rugsėjis spalis lapkritis gruodis
Mišrios komunalinės atliekos/
Pakuočių (mėlynas) konteine-

ris/Stiklo konteineris
Kas IV antradienis Senas grafikas 6 4 1, 29 27 24 21 19 16 14

Mišrios komunalinės atliekos Kas II antradienis Senas grafikas 20 18 15 13 10 7 5 2, 30 28

PLUTIŠ-
KIŲ 

SENIŪ-
NIJA

Visa Plutiškių seniūnija 
sausis vasaris kovas balandis gegužė birželis liepa rugpjūtis rugsėjis spalis lapkritis gruodis

Mišrios komunalinės atliekos/
Pakuočių (mėlynas) konteine-

ris/Stiklo konteineris
Kas IV antradienis Senas grafikas 13 11 8 6 3, 31 28 26 23 21

Mišrios komunalinės atliekos Kas II antradienis Senas grafikas 27 25 22 20 17 14 12 9 7

• Smulkiau apie įvykius •
Žūtis Pagraužių 

kaime
Trečiadienį Kalvarijos savivaldy-

bėje šiais metais registruota jau trečioji 
žūtis eismo įvykiuose.

Apie 16.10 val. Bendruoju pagal-
bos telefonu paskambinęs gyventojas 
pranešė apie avariją Liubavo seniūni-

jos Pagraužių kaimo kelyje. Į eismo 
įvykį išskubėjo policijos, greitosios 
medicininės pagalbos, ugniagesių 
ekipažai. Nelaimės vietoje aptiktas 
nuo žvyrkelio nuvažiavęs, apvirtęs ir 
į medį atsitrenkęs automobilis „Volks-
wagen Passat“. Viduje be gyvybės 
ženklų buvo prispaustas vairuotojas. 
Nelaimėlį iš suknežinto automobilio 

išvadavo ugniagesiai. Deja, 
medikai padėti nebegalėjo, 
konstatavo vairuotojo mirtį. 
Paaiškėjo, kad tai 36 metų 
Vilkaviškio rajono Pajevonio 
kaimo gyventojas.  

Avarijos priežastys tiria-
mos, vyksta apklausos, lau-
kiama ekspertų išvadų, ar vai-
ruotojas buvo blaivus. Kol kas 
lieka tik spėlioti, kas nutiko, 
kad lygiame kelyje automobilis 
nulėkė į griovį.               

Prarado trijų 
mėnesių 
mergytę

Skaudi nelaimė trečiadienį 
įvyko Kazlų Rūdos savivaldy-
bėje. Policija gavo pranešimą 
apie trijų mėnesių kūdikio 
mirtį. 

Pirminiais duomenimis, į Jankų se-
niūniją ūkiniais reikalais buvo atvykusi 
šeima iš Žemaitijos su trijų mėnesių 
kūdikiu. Šeima liko Jankų seniūnijoje 
nakvoti. Rytmetį, apie 7.35 val., mama 
pamatė, kad jos dukrelė pamėlusi, 
be gyvybės ženklų. Išsigandę žmonės 
iškvietė greitąją pagalbą. Mama, kad 
būtų greičiau, pati nuvežė mergaitę į Šakių 
rajono ligoninę. Kūdikį medikai gaivino 
kelias valandas, tačiau nesėkmingai. 11.30 
val. konstatuota mažylės mirtis. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas. Jokių smurto žy-
mių nekonstatuota. Policijos pareigūnų 
teigimu, kūdikio šeima gyvena padoriai. 
Pirminiais duomenimis, mergaitė už-
springo skrandžio turiniu, tačiau galutinės 
ekspertų išvados dar nėra. 

Ketvirtas prane-
šimas apie gaisrą 
Vytauto gatvėje
Ketvirtadienio naktį ugniagesiai 

vėl sulaukė pranešimo apie gaisrą Ma-
rijampolėje, Vytauto gatvėje esančiame 
socialinių būstų name. Per du mėne-
sius tai jau ketvirtas gaisras kilęs šiame 
neseniai renovuotame daugiabutyje. 

1.44 val. suveikė daugiabučio 
priešgaisrinė signalizacija. Name 
pasklido dūmų kvapas. Atvykę ugnia-

gesiai nustatė, kad rūsyje vėl 
padegtos šiukšlės. Tiesiog ant 
vamzdžio buvo prikrauta po-
pieriaus lapų ir jie uždegti.

Ugniagesiai neabejoja, 
kad tai jau trečias tyčinis pa-
degimas. Kol kas telieka tik 
spėlioti, ko taip elgdamiesi 
padegėjai nori pasiekti.

Tyčinius padegimus tiria 
Marijampolės apskrities VPK 
pareigūnai. Tikimasi, kad 
nusikaltėliai bus surasti. 

Kontrabandi-
ninkų pinigais 
užklojo stalus

Savaitės pradžioje Mari-
jampolės apskr. VPK Krimi-
nalinės policijos organizuoto 
nusikalstamumo tyrimo sky-
riaus pareigūnai surengę ope-
raciją Marijampolėje sulaikė 
tris miesto gyventojus, kurie 
įtariami neteisėtu dispona-
vimu akcizais apmokestinamomis 
prekėmis. Sulaikymo metu rasta ir 
paimta 4000 pakelių kontrabandi-
nių cigarečių „NZ Gold“. Per kratas 
įtariamųjų namuose aptikta didelė 
grynųjų pinigų suma, vertingų ju-

velyrinių dirbinių, ginklų.
Rastais pinigais lyg staltiese 

pareigūnai, tikslindami sumą, 
nuklojo kelis vienos įtariamųjų 
sodybos stalus. 

„Suvalkiečio“ informacija

Pinigais lyg staltiese užklojo sta-
lus. 

Spėliojama, kas galėjo sutrukdyti 
vairuotojui, kad jis nesuvaldė auto-
mobilio ir nulėkė nuo kelio. 

Marijampolės apskrities VPK nuotraukos  

Užs. 281.
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   Bran giai per ka bu liu kus, 
te ly čai tes, bel gų mė ly nų jų 

ver še lius au gin ti. 
Mo ka 6 ir 21 proc. 
Tel. 8 699 75181. Užs.

 3460.

Užs. 1237.

Užs. 92.

Užs. 214.

brangiai per ka galvijus. 
Mo ka 6-21 proc.Sve ria, 
pa si i ma. At si skai to iš kar to.
„Bitė“  8 614 44299 
„Omnitel“  8 620 35000

UAB „Sū du vos gal vi jai“

Užs. 555.

Viena didžiausių įmonių Lietuvoje 
tiesiogiai perka karves, bulius, telyčias.  

Užs. 883.

Sveria el. svarstyklėmis. Moka 6 ir 21 proc. PVM. 
Atsiskaito iš karto. Tel. 8 635 07197.

UAB „Ebresa“ parduoda durpių 
briketus, akmens anglis, beržo bri-
ketus, medžio granules, anglis gra-
nulinėms krosnims, trąšas. Kainos 
sutartinės. Tel.: (8 343) 22189, 8 
655 55305. Užs. 799.

PERKA
Namą arba sodybą Kalvarijoje. 

Tel. 8 654 15028.  Užs. 159.
--------------------------------------
Sodybą netoli Marijampolės. 

Tel. 8 607 49133.  Užs. 269.       
--------------------------------------
1–2 kambarių butą arba namo 

dalį Marijampolėje. Tel. 8 671 
61261.  Užs. 270.

--------------------------------------
Brangiausiai Lietuvoje – miškus 

(brandžius, jaunus, malkinius, iš-
kirstus), žemes, sodybas. Tel. 8 651 
39039.  Užs. 1359. 

--------------------------------------- 
Brangiai – žemės ūkio paskir-

ties žemę Marijampolės apskrity-
je. Tel. 8 603 05854.  Užs. 1555. 

--------------------------------------- 
Brangiai – mišką (gali turėti 

bendrasavininkių, būti neatidalintas, 
su skolomis, areštuotas). Sutvarkau 
dokumentus. Tel.: 8 644 55355,        
8 660 66066. Užs. 202.

--------------------------------------
Brangiai – miškus: brandžius, 

bręstančius, jaunuolynus, miškus 
draustiniuose, parkuose ir žemę: 
apleistą, nederlingą, apaugusią 
krūmais ir medžiais. Tel. 8 625 
44123.  Užs. 248.

--------------------------------------
Visų markių automobilius 

(tvarkingus, tinkamus eksploa-
tuoti, taip pat ardyti). Gali būti 
daužti, nevažiuojantys. Pasiima 
patys. Atsiskaito iš karto. Tel. 8 
631 54281.  Užs. 61.

---------------------------------------
Visų markių automobilius ir 

motociklus (važiuojančius ir su 
defektais ar po avarijos). Dėl kainos 
susitars, atsiskaito iš karto, pasiima 
patys. Tel. 8 634 90360.  Užs. 1156.

--------------------------------------- 
Brangiai – senus eglutės žaisliu-

kus. Visus metus. Atvažiuoja. Tel. 
8 653 96521.  Užs. 130.

----------------------------------
Knygas: 1. Lietuvos Respubli-

kos įstatymai iki 1922 m.; 2. Vl. 
Pašuto „Obrazovanie LITOSKO-
VO GOSUDARSTVA“; 3. G. 
Finkelštein „Holokausto industrija“ 
bei kitas knygas apie Lietuvoje ap-
sigyvenusius kitataučius. Tel. 8 686 
18811.  Užs. 206. 

Sendaikčius: knygas, maldakny-
ges, plokšteles, paveikslus, tarpukario 
nuotraukas, atvirukus, dokumentus, 
statulėles, monetas, popierinius pinigus, 
laikrodžius, indus, medalius, ženkliu-
kus, karinius daiktus, pašto ženklus, 
gintarą, senus papuošalus, stalo įran-
kius, plėšomus kalendorius ir visa kita. 
Atvyksta. Tel. 8 657 53993.  Užs. 705. 

--------------------------------------
Gyvus triušius mėsai ir triušieną. 

Tel. 8 606 93013.  Užs. 179.
--------------------------------------
Buliukus, telyčaites auginti. Moka 

6 ir 21 proc. PVM. Sveria el. svars-
tyklėmis. Atsiskaito iš karto. Pasiima 
patys. Tel. 8 646 81037.  Užs. 3459.

 ------------------------------------ 
O. Balčiūno įmonė BRANGIAI 

– VERŠELIUS. Grei tai pasiima. 
Sveria elektroninėmis svarstyklėmis. 
Tel. 8 686 46230. Užs. 68.

-------------------------------------- 
BRANGIAI – VERŠELIUS 

(mėsinius, juodmargius, „belgus“). 
Moka 6 ir 21 proc. Atsiskaito iš 
karto. Tel. 8 612 34503.  Užs. 1549.

 -------------------------------------- 
Įmonė tiesiogiai – galvijus 

geromis kainomis. Moka iš karto. 
Tel. 8 613 79515.  Užs. 555.

PARDUODA
2 kambarių butą P. Armino g. 

84G name (37 m2, reikalingas re-
montas, kaina – 21500 Eur). Tel. 
8 647 90544.  Užs. 276.

----------------------------------
Šienapjovę KUNH HC-300 G 

(veikianti) ir šienainio ritinius. Tel. 
8 699 88852.  Užs. 180.

----------------------------------
Trąšų barstyklę (500 ir 1000 

litrų), bulvių sodinamąją, trąšų 
barstyklę prie bulvių sodinamosios. 
Tel. 8 699 86394.  Užs. 202.

----------------------------------
Traktoriaus T-150 naudotą padan-

gą, metalinį kampuotį, geležinį lovį 
(„švelerį“). Tel. 8 638 19463.  Užs. 177.

----------------------------------
Inkilus varnėnams. Tel. 8 686 

71689.  Užs. 209.
----------------------------------
Alksnio, beržo, skroblo mal-

kas: pjautas, rastais, trinkomis ir 
pjautas, nepjautas atraižas. Tel. 8 
675 03772.  Užs. 155.

---------------------------------- 
 Beržo, alksnio malkas rąstais, 

kapotas. Pristatymas nemoka-
mas. Iškrauna manipuliatoriumi. 
Tel. 8 639 59593.  Užs. 1522.

----------------------------------
Ąžuolo malkas rąsteliais po 3 

metrus. Tel. 8 654 83517.  Užs. 207.

 MALKŲ IŠPARDAVIMAS. 
Skaldytos juodalksnio, ber-
žo, uosio malkos. Tel. 8 610 
45504.  Užs. 132.

----------------------------------
Pigiai – supjautas ir nesu-

pjautas juodalksnio atraižas 
(pakais), pjuvenas didmaišiuose. 
Tel. 8 645 34667.  Užs. 133.

----------------------------------
AKCIJA! Kapotoms malkoms 

ir rąsteliams. Atveža nemokamai. 
Tel. 8 602 09301.  Užs. 134.

----------------------------------
Pigiai – sausas beržo, alksnio 

ir uosio skaldytas malkas. Tel. 8 
609 73915.  Užs. 135.

----------------------------------
Įvairias malkas rąsteliais ir 

skaldytas, atraižas (pakais). Tel. 
8 699 40234.    Užs. 136.

----------------------------------
Pigiai – skaldytas juodalksnio 

ir beržo malkas, atraižas, pju-
venas didmaišiuose. Tel. 8 690 
27280.  Užs. 137.

--------------------------------
Malkas nuo 22 Eur rąstais, 

pjautas, kapotas ir stambias, 
sausas supjautas ir pakais atrai-
žas. Tel.: (8 343) 30027, 8 637 
59441. Užs. 154.

----------------------------------
Malkas, atraižas, plautą akmens 

anglį, granulinę anglį, durpių ir 
medžių briketus, medžio granules. 
Atveža. Tel.: +370 687 41274, 8 
699 92406. Užs. 1510.

----------------------------------
Atraižas pakais ir pjautas; mal-

kas rąstais, kapotas ir kaladėmis. 
Pristatymas nemokamas. Tel. 
8 637 61121   Užs. 157.

---------------------------------- 
Beržo, alksnio, pušies malkas. 

Tikslų kiekį matuoja. Iškrauna 
manipuliatoriumi. Tel. 8 655 
72191.  Užs. 1521.

--------------------------------- 
Stambias pjautas ir nepjautas 

atraižas; pjautas, kirstas skroblo, 
beržo, alksnio malkas. Atveža. 
Tel. 8 636 12593.  Užs. 156.

----------------------------------
Nuolat – statybinę medieną, 

atraižas malkoms. Pjauna pagal 
užsakymą. Atveža. Tel. 8 686 
88154.  Užs. 683.

---------------------------------
Pigiai – kokybiškas sausas skaldy-

tas malkas, malkas rąsteliais. Mišrias 
stambias, supjautas ir nepjautas (pa-
kais) atraižas. Smulkias atraižas pra-
kuroms, pjuvenas didmaišiais. Tel.: 
8 681 21353, 8 642 55133.    Užs. 27. 

----------------------------------
Atpigusias sausas  beržo, alks-

nio malkas (skaldytas, supjautas 
kaladėmis ir rąsteliais), stambias 
beržo, pušies atraižas. Tel. 8 681 
21353. Užs. 28.

-----------------------------------
Geros kokybės baltarusiškus 

durpių briketus (sveriame jūsų 
kieme). Tel. 8 659 85001.  Užs. 76.

---------------------------------
Beržo ir ąžuolo pjuvenų briketus 

(nuo 99 Eur), sertifikuotas A1 klasės 
granules (nuo 155 Eur), fasuotą, 
plautą stambią anglį. PRISTATO. 
Tel. 8 602 70624.  Užs. 11.

-----------------------------------
Grūdus, šieno ir šiaudų „kit-

kas“. Tel. 8 643 40008.  Užs. 138.
-----------------------------------
Sausą šieną, šienainį, šiaudus 

ritiniais, ne mažiau kaip 38 vnt. 
Atveža. Tel. 8 698 78024.  Užs. 239.

--------------------------------- 
Šieno ritinius. Kaina sutartinė. 

Tel. 8 630 81961.  Užs. 196.
---------------------------------
Valuckų ūkis nuolat – įvairios 

paskirties bulves, kukurūzus, 
garstyčias. Tel.: 8 652 73696, 
8 615 87110.  Užs. 99.

Įvairios paskirties bulves. Veis-
lės: „Vineta“, „Laura“, „Madeira“, 
„Vivjana“ ir „Anuška“. Tel. 8 618 
22415, Antanavas.  Užs. 69.

----------------------------------- 
Kviečius, kvietrugius ( 7 Eur už 

50 kg). Atveža, sumala. Tel. 8 650 
31902.  Užs. 94

-------------------------------------
Avižas ir vasarinius kviečius. Tel. 

8 698 82061.  Užs. 210.
-------------------------------------
Belukštes avižas. Tel. 8 684 

92206.  Užs. 216.
-------------------------------------
Pašarinius runkelius. Tel. 8 685 

55732.  Užs. 279.
-------------------------------------
Pašarinius runkelius, padangas 

220x508, 240x508, vidaus-lauko 
medines duris, BDT lėkščių diskus. 
Tel. 8 687 39104.  Užs. 215.

-------------------------------------
Šienainio ritinius plėvelėje (I-os 

žolės). Tel. 8 620 19511.  Užs. 213.
-------------------------------------
Ritinius plėvelėje, šieno ritimus, 

„kitkas“, kiaulę, žirnius ir dobilų 
sėklas. Tel. 8 611 82980.  Užs. 153.

-------------------------------------
Bulves (įvairių rūšių ir dydžių), 

morkas maistui ir pašarui, burokė-
lius. Tel. 8 644 97719.  Užs. 150.

-----------------------------------
Rugius, už simbolinę kainą 

šieną. Atiduoda šiaudus. Tel. 8 658 
18636.  Užs. 259.

-----------------------------------
Ūkininkas – paaugintus mėsi-

nius viščiukus. Tel. 8 686 79659.  
 Užs. 264.

----------------------------------- 
Kiaulę. Tel. 8 616 40035.   

 Užs. 198.
-----------------------------------
8 savaičių paršelius. Kaina – 120 

Eur (galima derėtis). Tel. 8 688 
12983.  Užs. 274.

-----------------------------------
VIŠTAITĖS

5–6 mėn. įvairių spalvų viš-
taites. Marijampolė. Tel. 8 685 
78204.        Užs. 152.    

------------------------------------ 
VIŠTAITĖS IR AB VILNIAUS 

PAUKŠTYNO MĖSINIAI 
VIŠČIUKAI! 

JŪSŲ UŽSAKYMUS 
PRISTATYSIME Į NAMUS
Užsakymai priimami 4,5–5 

mėn. rudoms, raiboms, juodoms, 
pilkomis, baltoms (leghornai) 
vištaitėms (kaina 6 Eur su prista-
tymu). AB VILNIAUS PAUKŠ-
TYNO mėsiniams broileriniams 
vienadieniams viščiukams įsigyti.  
PRISTATOME. Prekiaujame ir 
vietoje ALVITE darbo dienomis 
17–20 val. Tel.: 8 611 51770, 8 
612 17831.  Užs. 219.

----------------------------------
Vištos, vištaitės

Kovo 23 d. (antradienį) prekiau-
sime Kaišiadorių r. paukštyno vakci-
nuotomis, rudomis, gerai kiaušinius 
dedančiomis vištomis ir 2, 3, 4, 5, 6 
mėnesių įvairių spalvų vištaitėmis. 
Priimami užsakymai UAB Rumšiškių 
paukštyno 1 kg sveriantiems vakci-
nuotiems COBB-500 mėsiniams 
viščiukams įsigyti: 8 699 26517. Pre-
kiausime lesalais. Tel. 8 699 26517.

Antanavas – 8 val., Šunskai – 8.15 
val., Valavičiai – 8.40 val., Kalvarija – 9 
val., Jungėnai – 9.10 val., Jusevičiai – 
9.25 val., Brukai – 9.35 val., Naujiena 
– 9.50 val., Želsva – 10 val., Užgiriai 
– 10.15 val., Liudvinavas – 10.25 val., 
Liucinavas – 10.35 val., Netičkampis 
– 10.50 val., Nartas – 11 val., Pado-
vinys – 11.10 val., Varnupiai – 11.20 
val., Daukšiai – 11.30 val., Gudeliai 
– 11.45 val., Šventragis – 11.55 val., 
Igliauka – 12.05 val., Igliškėliai – 12.15 
val., Smilgiai – 12.30 val., Patašinė 
– 12.50 val., Trakiškiai – 13 val., 

SUTAUPYKITE IKI 150 EUR!
UŽSISAKYKITE DABAR, 

PRADĖKITE
MOKĖTI PAVASARĮ!

Buitinių nuotekų valymo 
įrenginiai

(„Buiteka“, „Traidenis“, „August“, 
„Švaistė“, „Feliksnavis“, „Biomax“ ir kt.)
GAMINTOJŲ KAINOMIS.

Įrenginių montavimo ir 
aptarnavimo darbai.
10 metų garantija.

GALIMYBĖ PIRKTI 
IŠSIMOKĖTINAI!

Atvykstame nemokamai 
konsultacijai visoje Lietuvoje!

DIRBAME
 IR SAVAITGALIAIS

Tel. 8 686 80106. U
žs

. 1
50

4.

Marijampolė (Klaipėdos g.) – 13.15 
val., Puskelniai – 13.30 val., Sasnava 
– 13.50 val., Ąžuolų Būda – 14.05 
val., Gudeliai – 14.15 val., Plutiškės 
– 14.25 val., Kazlų Rūda – 14.40 
val., Jūrė – 14.50 val., Višakio Rūda 
– 15.05 val., Bagotoji-15.20 val. Tel. 
8 699 26517.  Užs. 198.

---------------------------------- 
Vištos, vištaitės

Kovo 25 d. (ketvirtadieni) pre-
kiausime Kaišiadorių r. paukštyno 
vakcinuotomis, rudomis, gerai kiau-
šinius dedančiomis vištomis ir 3, 4, 5, 
6 mėnesių įvairių spalvų vištaitėmis. 
Priimami užsakymai UAB Rumšiškių 
paukštyno 1 kg sveriantiems vakci-
nuotiems COBB-500 mėsiniams 
viščiukams įsigyti: 8 699 26517. 
Prekiausime lesalais.

Jankai – 12.15 val., Višakio Rūda 
– 12.25 val., Jūrė – 12.35 val., Kazlų 
Rūda – 12.45 val., Ąžuolų Būda – 
12.55 val., Gudeliai – 13.05 val., Plu-
tiškės – 13.15 val., Subačiškės – 13.25 
val., Kvietiškis – 13.35 val., Sasnava 
– 13.50 val., Antanavas – 14.10 val., 
Bagotoji – 14.20 val. Tel. 8 699 
26517.  Užs. 197.

------------------------------------
 AB VILNIAUS 

PAUKŠTYNO VIŠČIUKAI. 
PIRKITE VIŠTAS, VIŠTAITES!

    KOVO 22 d., PIRMADIENĮ, 
IR KOVO 25 D., KETVIRTADIE-
NĮ, prekiausime jaunomis 4,5–5,5 
mėn., rudomis olandiškomis, raibo-
mis, juodomis, pilkomis, baltomis, 
leghornų veislės, dedeklėmis vištai-
tėmis, kaina 6–6,50 Eur., lesalais. 
Priimami užsakymai AB ,Vilniaus 
paukštyno mėsiniams broileriniams 
vienadieniams viščiukams įsigyti. Tel. 
užsakymams 8 611 51770:

Šunskuose – 7.45 val., Anta-
nave – 8 val., Lygumuose – 8.10 
val., Bagotojoje – 8.30 val., Višakio 
Rūdoje – 8.45 val., Jūrėje – 9 val., 
Kazlų Rūdos turguje – 9.10 val., 
Jūrės miestelyje – 9.20 val., Ąžuolų 
Būdoje – 9.40 val., Gudeliuose – 9.55 
val., Plutiškėse – 10 val., Smilgiuose 
– 10.10 val., Tautkaičiuose – 10.20 
val., Sasnavoje – 10.35 val., Puskel-
niuose – 10.50 val., Baraginėje – 
11.10 val., Trakiškiuose – 11.20 val., 
Marijampolėje (prie buvusio turgaus 
Klaipėdos g.) – 11.30 val., Patašinėje 
– 11.45 val., Igliškėliuose – 11.55 val., 
Igliaukoje – 12.10 val., Šventragyje – 
12.20 val., Gudeliuose – 12.40 val., 
Daukšiuose – 12.55 val., Varnupiuose 
– 13.05 val., Padovinyje – 13.20 val., 
Gyviškiuose – 13.30 val., Kūlokuose 
– 13.35 val., Netičkampyje – 13.45 
val., Liudvinave – 14 val., Užgiriuo-
se – 14.10 val., Buktoje – 14.20 val., 
Želsvoje – 14.25 val., Naujienoje 
– 14.30 val., Brukuose – 14.40 val., 
Sūsninkuose – 14.50 val., Jusevi-
čiuose – 15 val., Kalvarijoje – 15.10 
val., Tarprubežiuose – 15.30 val.,, 
Jungėnuose – 15.55 val., Valavičiuose 
– 16,10 val., Svetlicoje – 16.20 val., 
Liucinave – 16.35 val., Meškučiuose 
– 16,45 val., Balsupiuose – 17 val. 
VILKAVIŠKIO r., ALVITAS, TEL. 
8 611 51770.  Užs. 283.
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TELELOTO

NEPrIKlAusOMAs KIlNOjAMOjO
turtO vErtINIMAs

Mob. +370 699 69622
El. p. edmundas@claimspro.lt                                www.claimspro.lt

edmundas bartusevičius /Turto vertintojas

Vertiname: lengvuosius, komercinius, krovinius automobilius, 
žemės ūkio ir savaeigę techniką

DĖL AKTŲ PAIMTI ŽEMĘ VISUOMENĖS POREIKIAMS MARIJAMPOLĖS 
IR KALVARIJOS SAVIVALDYBĖSE PASIRAŠYMO

Šiame pranešime pateikiama informacija skirta žemės sklypų savininkams, kurie pranešimų, 
siųstų deklaruotos gyvenamosios vietos adresu, neatsiėmė

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija praneša, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės 
ūkio ministerijos direktorius priėmė aktus dėl žemės sklypų  paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant 
ypatingos valstybinės svarbos projektą (magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožui nuo 
56,83 km iki 97,06 km rekonstruoti) Marijampolės savivaldybėje (toliau – Aktai).

Vadovaujantis Žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos 
projektus įstatymo (toliau – Įstatymas) 5 straipsnio 3 dalimi, asmenys (arba jų įgalioti asmenys, turintys 
atstovavimą patvirtinančius dokumentus), nurodyti šiame skelbime (žr. lentelėje), yra kviečiami per 30 dienų 
nuo šio pranešimo paskelbimo dienos pasirašyti Aktus ir nurodyti banko sąskaitą, į kurią bus pervedamas 
atlyginimas už visuomenės poreikiams paimamą turtą. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karan-
tino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, atsižvelgiant į dabartinę situaciją Lietuvoje dėl korona-
viruso plitimo, todėl siekiant sumažinti galimą užsikrėtimo riziką Aktų pasirašymo metu, informuojame, 
kad susitikimai dėl Aktų pasirašymo organizuojami nebus. 

Jeigu Jūs esate šiame pranešime nurodytas asmuo, to asmens įgaliotas atstovas, turite per 10 kalendo-
rinių dienų nuo šio skelbimo paskelbimo spaudoje dienos pateikti sutikimą-prašymą dėl žemės paėmimo 
visuomenės poreikiams akto (-ų) originalų pasirašymo. Dėl sutikimų-prašymų pateikimo ir informacijos 
prašome susisiekti su UAB „Kelprojektas“ projekto rengėja Ieva Matulionytė tel. 8 693 80187, el. paštu 
ieva.matulionyte@kelprojektas.lt (adresas UAB „Kelprojektas“ Jonavos g. 7 (D korpusas), 44192 Kaunas 
(verslo centras „Kauno Dokas“).

Jei nurodytas asmuo per 30 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo spaudoje dienos nepasirašys Aktų, 
ginčas dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams bus nagrinėjamas teisme Įstatymo 6 straipsnio nustatyta 
tvarka. 

Duomenys apie žemės sklypų savininkus, kurie pranešimų, siųstų deklaruotos gyvenamosios vietos 
adresu, neatsiėmė

Akto data ir Nr. Žemės sklypo 
kadastro Nr. Žemės sklypo vieta Žemės sklypo savininkas 

ar kitas naudotojas
2021-02-01
ŽVP-330-(1.18.) 5157/0002:424 Marijampolės savivaldybė Ričardas Kvedas

2021-02-01
ŽVP-321-(1.18.)

5138/0001:421 (da-
lies)

Kalvarijos
savivaldybė Valdas Nevecka

2021-02-03
ŽVP-400-(1.18.)

5138/0001:421 (da-
lies)

Kalvarijos
savivaldybė Juozas Neveckas

Šis pranešimas laikomas įteiktu jo paskelbimo spaudoje dieną. Užs. 292.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
PLATAUS PROFILIO STATYBININKAMS 

    Darbo aprašymas: bendri statybiniai darbai. 
    Reikalavimai: darbo patirtis, atsakingumas. 
    Dėl darbo kreiptis: Gedimino g. 3A, Marijampolė. 
    Tel. 8 685 67606. 

Užs. 204.

„JUODELIAI“ SAMDO!!!
Medienos perdirbimo įmonė 

UAB ,,Juodeliai” darbui Marijam-
polės gamybiniame padalinyje 

(Medeinos g. 3, Nendriniškių k., 
Marijampolės sav.) kviečia prisijungti 

prie naujos komandos:

CEChO DArBUOtOJUS
Siūlome 700 Eur „į rankas“
Pjovimo Staklių 

OpErAtOrIUS
Siūlome 800–1000 Eur „į rankas“ 

EkSkAvAtOrIAUS 
vAIrUOtOJUS

Siūlome 800–1100 Eur „į rankas“ 
AUtOkrAUtUvO 

vAIrUOtOJUS
Siūlome 700–1000 Eur „į rankas“

ElEktrikuS-
AUtOMAtIkUS

Siūlome 900–1300 Eur „į rankas“ 
ŠaltkalviuS-

rEMOntInInkUS
Siūlome 700–1000 Eur „į rankas“

Darbuotojus vežame autobusu 
arba kompensuojame kurą 

(yra papildomų sąlygų).
Garantuojame laiku mokamą ir 

nuo rezultatų priklausantį darbo 
užmokestį!

Skambink ir gauk pasiūlymą 
tel.: 8 686 34981, 8 698 41844

Užs. 7. 

REIKALINGI TEChNI-
KOS OPERATORIAI (buldo-
zerio ir mini krautuvo) DIRBTI 
STATYBOSE. Suteikiame sociali-
nes garantijas, mokame už viršva-
landžius, atlyginimas – nuo 1000 
Eur. Tel. +370 665 92313.     

Užs. 208.

Marijampolės laidojimo namai 
UAB „Sustojęs laikas“

Tel.: (visą  parą) 8 699 58719, 8 615 90347, 8 611 42299,  (8 343) 54362.
Vokiečių g. 3. LT 68137 Marijampolė

LAidojiMo iR KReMAViMo PASLAUGoS 
ŠARVojiMo ReiKMenyS • ŠARVojiMo SALėS • Kūno BALzAMAViMAS

iLGeSnio LAiKyMo ŠALdyTUVe GALiMyBė
SUdARoMe iŠAnKSTineS LAidojiMo SUTARTiS

Užs. 35.

TELELOTOTELELOTOTELELOTO

Užs. 36.

„Diemedis“ 
šarvojimo salė  
Bažnyčios g. 42, Marijampolė.
• Visos laidojimo paslaugos 
   ir reikmenys.
 • Palaikų kremavimas.
 Tel. visą parą  8 699 58719.

ŠARVOJAME 
KALVARIJOS BAŽNYČIOS 
KOPLYČIOJE IR VISOSE

BENDRUOMENIŲ SALĖSE
• Laidojimo organizavimas
• Prekyba karstais, drabužiais,     
   gėlėmis ir kt.
• Katafalko paslaugos
• Velionio paruošimas šarvoti

Tel.: +370 652 93037 (visą parą),
        +370 698 32091 Nr. 37.

UAB Laidojimo namai 
„Saulėlydis“ 
Vytauto g. 78, Kalvarija

Užs. 65.

Paminklai, antkapiai, tvorelės, 
dengimo plokštės, betonavimas, 

montavimaswww.paminklaivisiems.lt. 
V. Kudirkos g. 44. Tel. 8 671 47733 NUOMA 

Ūkininkas išsinuomotų žemės 
Valavičių kadastre ir aplink. Tel. 
8 679 79283.  Užs. 64.

----------------------------------
Išsinuomočiau žemės Skersaba-

lių, Rūdninkų, Trakėnų, Brazavo, 
Kreivukės, Kalvių apylinkėse. Tel. 
8 685 86033.  Užs. 254.

PASLAUGOS
Taisau automatines skalbimo 

mašinas. Atvykstu į namus, suteikiu 
garantiją. Tel. 8 615 73404 Užs. 2017. 

---------------------------------- 
Santechnikos, suvirinimo, šil-

dymo, vandentiekio, nuotekų sis-
temų montavimo, avarijų šalinimo 
darbai. Tel. 8 689 95542.    Užs. 1345. 

---------------------------------- 
Įvairiais kiekiais VEŽAME 

ŽVYRĄ, PLAUTĄ ŽVYRĄ, SMĖ-
LĮ, SKALDĄ. Tel.: 8 610 45504, 
8 699 40234.   Užs. 131.

----------------------------------
3,6 t mini ekskavatoriaus ir 

traktoriaus paslaugos, drenažo 
įrengimas. Kasimo gylis – iki 3,2 
m. Tel. 8 689 54131.  Užs. 13.

---------------------------------- 
Darbai ir paslaugos jūsų namų 

ūkiui. Tel. 8 679 07938. Užs. 1548.
----------------------------------
Pjaunu, kapoju malkas dideliais ir 

mažais kiekiais. Per dieną apdoroju 20 
kub. m. Tel. 8 689 54131.  Užs. 12.

----------------------------------
Greitai ir kokybiškai gaminame 

ir statome nerūdijančio plieno ka-
minų įdėklus. Pristatomieji apšiltinti 
kaminai. Tel.: 8 610 85100, 8 634 
64490.  Užs. 1344.

---------------------------------- 
Gaminame paminklus, tvore-

les, dengimo plokštes, stalviršius, 
laiptus, liejame pamatus, klojame 
trinkeles. Tel.: 8 652 28680, 8 682 
44093, 8 698 47733.  Užs. 167.

---------------------------------- 
Kasimo ir lyginimo darbai. Kasa-

me ir valome tvenkinius. Ilgastrėlių 
ekskavatorių, buldozerių paslaugos. 
Statybviečių paruošimas, senų sody-
bų tvarkymas. Vežame žvyrą ir įvairų 
gruntą. Tel. 8 676 14532.  Užs. 878.

---------------------------------- 
Nebrangiai gamina stumdomą-

sias duris, spintas stumdomosiomis 
durimis, komodas, kompiuterių 
stalus. Tel. 8 699 48772.  Užs. 102.

---------------------------------- 
Greitai ir kokybiškai montuojame 

nerūdijančio plieno kaminų įdėklus, 

Užs. 213.

REIKALINGA
UAB „Kalstata“ ieško:
- plataus profilio statybos 

darbininkų,
- betonuotojų,
- suvirintojų.
Darbas Marijampolėje ir 

aplink ją. Kreiptis tel.: +370 685 
30212, +370 652 88665. Užs. 164.

---------------------------------- 
Įmonei Marijampolėje reikalingas 

inžinierius-elektrikas. Atlyginimas 
– 1200 Eur, atskaičius mokesčius. 
Kreiptis tel. 8 698 46521.  Užs. 211.

----------------------------------
ŽŪB „AUGA Želsvelė“, esanti 

Želsvos k., Marijampolės sav., Ieško 
melžimo operatorės, fermos darbi-
ninko, mechanizatoriaus. Kontakti-
nis telefonas: 8 614 40233. Užs. 290.

DĖMESIO
PERSIKĖLĖME!  AUDINIAI 

iš Vasaros g. 47, Marijampolė, 
persikėlė į J. Dailidės g. 9A (buvu-
si Muzikos mokykla). Tel. 8 612 
94232.  Užs. 115.

NETEKTYS

Mirė Rimantas MILIAUSKAS, gim. 1955 m.
Palaidotas  Marijampolės senosiose kapinėse.
----------------------------------------------------------------------------
Mirė Vytautas SALDUKAS, gim. 1934 m.
Palaidotas Marijampolės naujosiose kapinėse.
----------------------------------------------------------------------------
Mirė Alvydas VAITKEVIČIUS, gim. 1945 m.
Palaidotas Marijampolės senosiose kapinėse.
----------------------------------------------------------------------------
Mirė Juozas BABARSKAS, gim. 1948 m.
Palaidotas Marijampolės naujosiose kapinėse.
----------------------------------------------------------------------------
Mirė Algis KUPSTAS, gim. 1959 m., gyv. Kaune.
Velionis pašarvotas Marijampolės laidojimo namuose „Sustojęs 

laikas“ (Vokiečių g. 3).
Laidotuvės 2021 m. kovo 20 d. 12 val. Lydės į Liudvinavo ka-

pines.
----------------------------------------------------------------------------
Mirė Alvyda ŠVĖGŽDIENĖ, gim. 1947 m., gyv. Marijampo-

lėje.
Velionė pašarvota Marijampolės laidojimo namuose „Sustojęs 

laikas“ (Vokiečių g. 3).
Laidotuvės 2021 m. kovo 21 d. 14 val. Lydės į Marijampolės 

naująsias kapines.

pristatomuosius kaminus. Suteikiama 
garantija. Tel. 8 683 75879. Užs. 955.

---------------------------------- 
Nelauk nelaimės, kviesk elektri-

ką. Elektros instaliacijos ir remonto 
darbai. Tel. 8 639 36799.   Užs. 1764.

----------------------------------
Gaminame duris namas, ūki-

niams pastatams, lauko baldus. 29 
metų gamybos patirtis. Tel. 8 686 
71689.  Užs. 208.  

----------------------------------
Vairavai išgėręs? Susigrąžink 

„teises“ anksčiau. Alkoblokų mon-
tavimas, nuoma, pardavimas. Tel. 
8 659 92202.  Užs. 211.

----------------------------------
Naudodami profesionalią įrangą 

kokybiškai atliekame medžių pjovi-
mo bei genėjimo darbus pavojingose 
vietose šalia pastatų, elektros linijų 
ar kitų statinių. Taip pat kapojame 
šakas, sukrauname į maišus/krūvas. 
Tel. 8 605 58224.  Užs. 288.

----------------------------------
Kasame tvenkinius, valome 

senus, išlyginame žemes, darome 
pylimus. Įvairūs kasimo, krovi-
mo, lyginimo darbai. Tel. 8 659 
45419.  Užs. 162.

----------------------------------
Kaminų valymas, skardinimas, 

remontas. Tel. 8 630 24343.  Užs. 190.

Taisau televizorius, kompiu-
terius, garso, viryklių, šaldytuvų 
elektronikos įrangą. Galiu atvykti. 
Tel. 8 656 54542.  Užs. 127.

----------------------------------
Atliekame vidaus apdailos dar-

bus: dažymas, gipskartonio monta-
vimas, tapetavimas, plytelių klijavi-
mas, grindų įrengimas. Tel. 8 679 
16682.  Užs. 159.

----------------------------------
Įvairiais kiekiais vežame žvyrą, 

plautą žvyrą, smėlį, skaldą, juodže-
mį. Sunkvežimiu su kranu perve-
žame įvairius krovinius. Tel. 8 659 
45419.  Užs. 163.

----------------------------------
Minkštųjų baldų remontas, 

restauravimas. Baldų gamyba pagal 
individualius užsakymus. Tel.: 8 600 
51591, 8 628 95059.  Užs. 186.

---------------------------------- 
Paminklai, tvorelės, antkapiai, 

didelis granito plokščių pasirinki-
mas kapui uždengti. Išbetonuoja-

me, pastatome, visiškai sutvarkome 
kapavietę. Klojame trinkeles. Tel. 8 
685 54770.  Užs. 176.

----------------------------------
Kaminų valymas, skardinimas, 

remontas. Tel. 8 630 24343.  Užs. 190.
----------------------------------
Stogų dengimas, renovacija, 

apdaila ir kiti statybos, remonto 
darbai. Tel. 8 630 24343.  Užs. 187.

---------------------------------- 
Mobilivalykla.lt – mobilus 

minkštųjų baldų, čiužinių, kili-
mų, automobilių salonų chemi-
nis valymas, taip pat ekologiškas 
valymas garais! Valymo paslaugas 
teikiame bet kurioje klientui 
patogioje vietoje. Tel. +370 631 
56395.  Užs. 14.
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Sekmadienį
Redos, Benedikto ir  

Mikalojaus vardadieniai.
Saulė teka 6.23 val., 

leisis 18.32 val. Dienos 
ilgumas 12.09 val. Mėnulis 
priešpilnis. 

Pirmadienį
Kotrynos ir Ged-

gaudo vardadieniai.
Saulė teka 6.20 val., 

leisis 18.30 val. Dienos 
ilgumas 12.14 val. Mėnulis 
priešpilnis. 

Šiandien
Irmos, Tautvilės, Irmanto 

ir Žygimanto  vardadieniai.
Saulė teka 6.25 val., 

leisis 18.30 val. Dienos 
ilgumas 12.05 val. Mėnulis 
priešpilnis. 

Antradienį
Akvilės, Ūlos, Vismantės 

ir Alfonso vardadieniai.
Saulė teka 6.17 val., 

leisis 18.35 val. Dienos 
ilgumas 12.18 val. Mėnulis 
priešpilnis. 

ORAI

Redaktorė Birutė Montvilienė ........ tel.: (8 343) 51474, 8 616 53036, el. p. redaktorius@suvalkietis.lt 
Pavaduotoja Loreta Tumelienė (teisėsauga, eismas, medicina)  tel. (8 343) 50855, el. p. loreta@suvalkietis.lt
Korespondentai .......................................................................................................  tel. 8 605 19406
Loreta Akelienė (švietimas, jaunimas)  ................................. tel. (8 343) 52495, el. p. loret@suvalkietis.lt
Nijolė Linionienė (kultūra, gamtosauga)  ............................. tel. (8 343) 50853, el. p. nijole@suvalkietis.lt
Rita Ližaitytė (verslas, žemės ūkis, virtuvė, kelionės)................. tel. (8 343) 53358, el. p. rita@suvalkietis.lt
Fotografas Ričardas Pasiliauskas (naujienos, sportas) ...... tel. 8 656 91005, el. p. sportas@suvalkietis.lt
Jolanta Račaitė (kultūra, būstas, statybos).........................tel. (8 343) 54350, el. p. jolanta@suvalkietis.lt

Redakcijos adresas: 
Ūkininkų g.6, 68306 Marijampolė.

Darbo laikas: I-V 8-17 val.
Laikraštis eina du kartus per savaitę: 

trečiadienį ir šeštadienį.
www.suvalkietis.lt

El. p. info@suvalkietis.lt
Steigėjas ir leidėjas – 

„Suvalkiečio“ redakcija, SL Nr. 086.

Laikraščio pristatymas
Plėtros vadovė Eglė Burbaitė .................................. tel. (8 343) 53967 el. p. egle@suvalkietis.lt
Reklama, skelbimai, prenumerata
Buhalterė-vadybininkė Erika Stankevičienė .. tel. (8 343) 51925, el. p. reklama@suvalkietis.lt 
Vyr. buhalterė Dalia Jaudegienė  ...... tel. 8 616 53041, el. paštas buhalterija@suvalkietis.lt 
Leidybos skyrius
Rimantas Vosylius .......................................... tel. (8 343) 54607, el. p. rimas@suvalkietis.lt
Marija Burbienė .............................................. tel. (8 343) 52495, el.p. marija@suvalkietis.lt

Laikraštis leidžiamas: „Naujasis kelias“ nuo 1941 04 19, „Suvalkietis“ nuo 1992 07 01
Už skelbimų ir mokamų rašinių turinį redakcija neatsako. Užsakomi straipsniai žymimi .  Rankraščiai nerecenzuojami ir negrąžinami. 
Perspausdinti bet kurį straipsnį ar jo dalį galima tik gavus išankstinį rašytinį „Suvalkiečio“ redakcijos sutikimą.
Ofsetinė spauda, 4 spaudos lankai. Indeksas 67260. Maketavo ,,Suvalkiečio“ leidybos skyrius, spausdino „Polska Press Sp. z. o. o.“ spaustuvė.    Tiražas 4750.                       Užsakymo Nr. 23.   

Projekto „Pažinimo laboratorija“ parama – 10 000 Eur.
Projekto „Neatrasta kultūra“ parama – 10 500 Eur.

Ger bia mi prenuMeraToriai, jei negavote laikraščio, 
pra šo me skambinti į lietuvos paštą 

tel.: (8 343) 92595 arba 8 700 55400.

Šeštadienio vėjas dieną suksis iš vakarų. Temperatūra naktį 6–11, šalies pietryčiuose 3–5 laipsniai šalčio, dieną 0–4 laipsniai šilumos. Sekmadienį daugelyje 
rajonų krituliai: sniegas, šlapdriba. Vietomis pustys, kils silpna pūga, bus slidu. Sustiprės pietvakarių, dieną pereinantis į šiaurės vakarų, šiaurės, vėjas, vietomis 
gūsiai sieks 15–18 m/s. Temperatūra naktį 1–6 laipsniai šalčio, pajūryje apie 0 laipsnių, dieną nuo 1 laipsnio šalčio iki 3 laipsnių šilumos.

Užs. 289.

Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 5174/0006:27), esančio Marijam-
polės r. sav. Sasnavos sen. Nuoragėlių k., savininką V. A. Ž., kad valstybės įmonės 
Valstybės žemės fondo matininkė Rita Petručionienė (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 
2M-M-146) 2021-03-31 12 val. vykdys žemės sklypo (projektinis Nr. 435), esančio 
Marijampolės sav. Sasnavos sen. Nuoragėlių k., ribų ženklinimo darbus.

Prireikus išsamesnės informacijos, prašome kreiptis į valstybės įmonę Valstybės 
žemės fondą, adresu K. Donelaičio g. 33, 44240 Kaunas, el. paštu rita.petrucioniene@
vzf.lt arba telefonu 8 612 12903. Užs. 285.

Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 5174/0004:66), esančio Marijam-
polės sav. Sasnavos sen. Bitikų k., savininką M. B., kad valstybės įmonės Valstybės 
žemės fondo matininkė Rita Petručionienė (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-
M-146) 2021-03-31 11 val. vykdys žemės sklypo (projektinis Nr. 439), esančio 
Marijampolės sav. Sasnavos sen. Bitikų k., ribų ženklinimo darbus.

Prireikus išsamesnės informacijos, prašome kreiptis į valstybės įmonę Valstybės 
žemės fondą, adresu K. Donelaičio g. 33, 44240 Kaunas, el. paštu rita.petrucio-
niene@vzf.lt arba telefonu 8 612 12903. Užs. 284.

• Sportas •
„SC-Ataka“ nesiruošia ilgai užsilikti B divizione

Startavo Regionų krepšinio lygos („TOPsport-RKL“) B diviziono atkrintamosios varžybos. Šio sezono 
debiutantė Kazlų Rūdos „SC-Ataka“ jau įrodė, kad nesiruošia labai ilgai užsilikti žemesniame B divizione 
ir pirmajame varžybų etape patyrusi vos vieną nesėkmę gana užtikrintai iškovojo pirmąją vietą grupėje. 

Pirmąjį aštuntfinalio susitikimą, kaip ir tikėtasi, Tomo Bietkio treniruojama Kazlų Rūdos ekipa savo 
aikštelėje nesunkiai – 105:75 įveikė „Gargždų 2“ krepšininkus. Rezultatyviausiai žaidęs Jaunius Davniukas 
nugalėtojams pelnė 24 taškus. Almantas Lieponis pridėjo 20, Rokas Grėbliūnas – 10 taškų.

Šių komandų atsakomasis mačas – šiandien Gargžduose.
„Suvalkiečio“ informacija

UAB „Marijampolės šilumos tinklai“ skelbia nuosavybės teise 
priklausančio nekilnojamo turto, esančio Paežerės km. 4, Igliau-
kos sen., Marijampolės sav., pastato-katilinės, pastatų-sandėlių 
2 (du) vnt., pastato-stoginės ir inžinerinių įrenginių pardavimą 
pakartotinio viešojo aukciono būdu. Nekilnojamasis turtas par-
duodamas kaip turtinis kompleksas. Pradinė pardavimo kaina 15530 
(penkiolika tūkstančių penki šimtai trisdešimt) EUR. 

Išsamią informaciją rasite internetinėje svetainėje www.marijam-
polėsšilumostinklai.lt skiltyje skelbimai arba tel.: (8 343) 73480, 8 
693 04233, 8 699 95510. Užs. 267

Mums pavasaris – lyg viena 
didelė šventė. Jį matome visokį, 
tad galime tvirtinti, jog ir šven-
čių yra daug; atsisveikindami su 
šaltuoju pavasariu, mes laukiame 
šilumos. Čia pat Gandrinės, nes 
per Blovieščių mūsų gandrai 
visada sugrįžta. O štai dabar, jau 
šiandien, yra net dvi šventės, ku-
rios ne mažiau svarbios. 

Šiandien pagaliau sulaukėme 
meto, kai diena susilygins su nakti-
mi, o po to ją pralenks ir nuskubės 
didžiosios šviesos link. Pavasario 
lygiadienio akimirka išauš 11 
valandų 37 minutės. Turėtume sa-
kyti, kad tai labai svarbus ir žymus 
įvykis, nes jį sugalvojome ne mes, o 
mums ir visai gamtai kasmet suruo-
šia tam tikra tvarka sustoję dangaus 
kūnai. Taigi, viskas nukrenta „iš 
viršaus“. Tik viskas keičiasi ir ten 
„viršuje“: vieni dangaus kūnai 
greitai pasisuka, pasislenka ir mus 
su visu šiauriniu Žemės pusrutuliu 
atgręžia švieson.

Rudens ir pavasario lygiadieniai 
mūsų protėvių buvo išskaičiuoti, nu-
statyti seniai – gali būti, kad jiems šie 
įvykiai (kaip kitaip apibūdinsi lygia-
dienio reikšmę) buvo be galo svarbūs. 
Nuo gamtos visu kuo priklausomas 
žmogus privalėjo sekti visus ženklus, 
žinoti pokyčius ir planuoti darbus, 
o gal – net gyvenimo ritmą. Ar ta 
diena, kai vienam taške susilygina 
diena ir naktis, buvo šventė? Taip, ji 
buvo laukta akimirka, kurią visada 
paminėdavo. Netikėkite kalbančiais, 
kad mūsų papročiai gimė tik 19-ame 
amžiuje – tiesa yra visai kitokia: visa tai 
buvo, gyvavo, tik nebuvo kam to už-
rašyti. Neraštingumas iš mūsų atėmė 
didelę mūsų senosios istorijos dalį.

Mūsų protėviai šią dieną švęs-

Pavasario šventės, kurias 
reikia švęsti

davo labai nuoširdžiai, maudyda-
vosi upelyje, skubėdavo pasitikti 
tekančios saulės. Po lygiadienio 
vis labiau švintančios dienos ir 
atšylanti žemė pašaukdavo tikrojo 
pavasario darbams. Ko gero, šian-
dien ne visi prisimins, kokia šventė 
saulės atnešta, tačiau visi pritars – 
gyventi vis šviesiau ir gražiau.

O dar šiandien švenčiame, 
minime ypatingą dieną. 1971 m. 
Jungtinės Tautos pavasario lygia-
dienį paskelbė Žemės diena. Tiesa, 
ši šventė pas mus atėjo vėliau, nei 
visame pasaulyje. Lietuvai atgavus 
Nepriklausomybę, Žemės dienos 
iniciatorius Džonas Makonelis 
kreipėsi į mūsų tautą, ragindamas 
taip pat tapti Žemės globėjais, o 
pavasario lygiadienį, kuris skir-
tingose planetos vietose yra kovo 
20–21 d., minėti kaip Pasaulinę 
Žemės dieną. Atsiliepdama į šį 
kreipimąsi, tuometinė Lietuvos 

Respublikos Aukščiausioji Taryba 
1992 m. Žemės dieną oficialiai 
įteisino ir Lietuvoje.  

Kas mums yra Žemės diena? Ji 
kviečia apsižvalgyti, pamatyti, ko-
kioje Žemėje gyvename, pasitikrin-
ti – kaip gyvename, kaip elgiamės 
su Gamta ir Žeme. Ne karantino 
metu šią dieną daug kur vyksta 
susitikimai, pokalbiai, keliamos 
ypatingos Žemės dienos vėliavos. 
Dabar esame suvaržyti, turime būti 
atsargesni, įžvalgesni. Tačiau savo 
aplinkoje tvarkytis ne tik galime, 
bet ir turime. Pagaliau – privalo-
me sukalti nors po vieną inkilą, 
apsižvalgyti po laukus ir priminti 
kaimynams, kad negalima deginti 
pievų žolės. Tai taip paprasta. Bet 
Gamtai, Žemei ir mums patiems 
reikia net tokių mažų darbų.

Taigi, su šventėmis visus. O 
viską te vainikuoja Pavasaris!

Selemonas PALTANAVIČIUS   

Į „Suvalkiečio“ redakciją paskambinusi marijampolietė Ni-
jolė Kisielienė sakė norinti papasakoti, kiek galios gali turėti 
elementarus žmonių gerumas. Kaip jis sušildo ir net pravirkdo, o 
iš džiaugsmo verkti gera.

Kai pravirkdo 
gerumas

Loreta TUMELIENĖ

Marijampolietė kovo 13-ąją, 
8.45 val., iš Marijampolės auto-
busų stoties autobusu Marijam-
polė–Vilnius vyko į sostinę. 79 
metų moteris neslepia: ji turi daug 
ligų, sunkiai vaikšto, kad lengviau 
būtų, lazdelę nešiojasi. Ligotam 
žmogui kelionės visada nelengvos: 
sudėtinga išlipti ir įlipti į autobu-
są, norisi patogiai atsisėsti.

Pasak N. Kisielienės, juos vežė 
vairuotojas Paulius Bakutis. Mote-
ris buvo maloniai nustebinta, kai 

Pavasaris!                     Autoriaus nuotrauka                   

įlipus į autobusą vairuotojas iš kar-
to ėmė keleive rūpintis. Pasodino 
patogioje vietoje, kad ji galėtų ir ne-
šulį, ir lazdelę pasidėti. Atvažiavus 
į Vilnių vėl priėjo garbaus amžiaus 
moteriai padėti. „Paėmė iš manęs 
nešulį. Išvedė iš autobuso, paėmęs 
už rankos padėjo nulipti autobuso 
laiptais ir dar pavedėjo į priekį. 
Tokio nuoširdumo aš nebuvau pa-
tyrusi. Net apsiverkiau. Esu be galo 
jam dėkinga ir dėkinga jo tėvams, 
kad taip gražiai išauklėjo. Jaunas 
žmogus, o taip sugeba atjausti 
senesnį, pasirūpinti juo“, – kalbėjo 
N. Kisielienė.


