
ISSN 1822-8798

Kaina 1 Eur

Marijampolės apskrities laikraštis
Nr. 36 (10832)  

 2022 m. gegužės 7 d. | Šeštadienis

Kalvarijos savivaldybėje

Kaip saugome 
tai, kas 
mums 

patikėta?
8 psl.

Pavasarines 
gėles keičia 

vasarinis 
žydėjimas

3 psl.

Prisimenant miesto 
praeitį, atsigręžta 

ir į baroko 
laikmetį

6 psl.

Jei dėl vienų ar kitų priežasčių 
nespėjote užsisakyti 

SUVALKIEČIO, ne bėda – 
tai padaryti galite nuo 

bet kurios dienos, ir internetu
mokejimai.suvalkietis.lt

Loreta TUMELIENĖ

Už nepriekaištingą ir pa
vyzdingą tarnybinių pareigų 
atlikimą, išgelbėtas gyvybes ir 
pasiaukojantį darbą apdova
noti labiausiai nusipelnę šalies 
ugniagesiai gelbėtojai. I laipsnio 
Lietuvos Respublikos vidaus 
reikalų ministerijos atminimo 
ženklas „Tėvynės labui“ įteiktas 
Kauno PGV Šakių priešgaisrinės 
gelbėjimo tarnybos vyriausiajam 
specialistui vidaus tarnybos ma
jorui Gintarui Ščajevui.

II laipsnio Lietuvos Respub
likos vidaus reikalų ministerijos 
atminimo ženklu „Tėvynės labui“ 
apdovanotas  Kauno PGV Vil
kaviškio PGT viršininkas vidaus 

Daiva KLIMAVIČIENĖ

Palikta galimybė 
dar kartą apsispręsti

Viceministras posėdžio daly
viams priminė, kad Vidaus reikalų 
ministerijoje vyko susitikimas su 
Savivaldybės meru ir Tarybos at
stovais, bandyta rasti sprendimus, 
bet paskutiniame Tarybos posėdyje 
Administracijos direktorius vis tik 
nebuvo paskirtas. Savivaldybės 
taryba laikinai į šias pareigas pra
ėjusią savaitę paskyrė Bendrųjų 
reikalų skyriaus vyriausiąjį specia

Šv. Florijono dieną – padėkos ugniagesiams 
Trečiadienį ugniagesiai gelbėtojai minėjo Šv. Florijono, ugnia-

gesių globėjo, dieną. Savo profesinę šventę Lietuvos ugniagesiai 
šiemet pasitinka gaisrų ir gelbėjimo darbų metu išgelbėję 144 
žmones, užgesinę per 4,2 tūkst. gaisrų ir atlikę 5,3 tūkst. gelbė-
jimo darbų. Ugniagesių gelbėtojų ir valstybinės priešgaisrinės 
priežiūros pareigūnų bendrų pastangų dėka per pastaruosius 15 
metų gaisrų skaičius šalyje sumažėjo 2, o žuvusiųjų gaisruose – 3 
kartus. Šiuo metu šalyje į gaisrus ir gelbėjimo darbus skuba 2700 
ugniagesių gelbėtojų, iš jų 11 – moterų ugniagesių.

tarnybos pulkininkas leitenantas 
Erlandas Armanavičius. 

Valstybinės priešgaisrinės 
gelbėjimo tarnybos pasižymėjimo 
ženklu „Už nuopelnus gyventojų 
saugai“ apdovanotas Kauno PGV 
Marijampolės PGT 2osios ko
mandos pamainos vadas vidaus 
tarnybos majoras Andrius Juška.

Marijampolės priešgaisrinės 
gelbėjimo tarnybos ugniagesiai 
profesinės šventės minėjimą pra
dėjo šv. Mišiomis už ugniagesius 
gelbėtojus šv. Vincento Pauliečio 
bažnyčioje. Marijampolės prieš
gaisrinėje gelbėjimo tarnyboje 
buvo surengta Atvirų durų diena. 
Čia apsilankiusieji turėjo gali
mybę susipažinti su ugniagesio 
gelbėtojo profesija, pamatyti gel

Marijampolės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesius Atvirų durų dieną lankė ir viskuo 
domėjosi moksleiviai.

listą Gintarą Bujauską. Todėl, pasak 
viceministro, išlieka visos prielaidos, 
„siekiant užtikrinti visų būtinų 
savivaldybės paslaugų ir funkcijų 
vykdymą, kreiptis į Seimą ir priimti 
tiesioginio valdymo nutarimą“. Nu

tarimas galiotų iki susirinktų nauja 
Savivaldybės taryba, tai būtų kitų 
metų balandis (po naujų savivaldos 
rinkimų).

 – Kita vertus, – sakė viceminist
ras, – laikotarpiu nuo Vyriausybės 
posėdžio iki Seimo posėdžio būtų 
galimybė Kalvarijoje politikams 
rasti tinkamus sprendimus.

Vėl numatomi 
debatai dėl kandidatų
Gegužės 4 d. Savivaldybės 

tarybos dauguma (12 Tarybos 
narių) registravo pranešimą me
rui V. Plikaičiui. Jame rašoma: 
„Atsižvelgdami į susidariusią si
tuaciją Kalvarijos savivaldybėje, 
mes, žemiau pasirašę Kalvarijos 
savivaldybės taryboje daugumą 
sudarantys Tarybos nariai, siūlome 
Kalvarijos savivaldybės administra
cijos direktoriumi paskirti Darbo 
partijos atstovą Antaną Burinską 

arba Tėvynės sąjungosLietuvos 
krikščionių demokratų partijos 
atstovę Jurgitą Arelienę“.

Gegužės 9 d. (pirmadienį) vyks 
Kalvarijos savivaldybės tarybos 
posėdis. Jame – savivaldybės įstaigų 
bei mero ir Administracijos direkto
riaus 2021 metų veiklos ataskaitos. 
Taip pat pateikti svarstymui ir 
Kalvarijos savivaldybės kasdieninį 
gyvenimą reguliuojantys klausimai. 
Bet darbotvarkėje Administracijos 
direktoriaus skyrimas nenumatytas. 
Pakalbintas meras V. Plikaitis sakė, 
kad po posėdžio bandys tartis su 
Taryba dėl kandidato į Adminis
tracijos direktorius. 

– Norėtųsi, kad žmogus būtų 
su patirtimi, kad ateitų dirbti, o ne 
mokytis dirbti, – sakė V. Plikaitis.

Jis sakė taip pat turįs numatęs 
tokį kandidatą, kuriuo pasitikėtų 
– nepartinį, nepriklausomą, bai
gusį mokslus ir turintį vadovavimo 

patirties. 
Premjerė ragino 

elgtis išmintingai
Vyriausybės posėdyje premjerė 

I. Šimonytė, apibendrindama situ
aciją Kalvarijoje, sakė: 

– Suteikiame dar vieną šansą Ta
rybai rasti sprendimą, tai praeityje 
yra pasiteisinę ir pavykdavę. Galbūt 
ir dabar atsiras išminties ir pavyks. 
Tad siūlau pritarti teikti šį siūlymą 
Seimui. O jei tos išminties neatsiras, 
tai Seimui teks dėl to apsispręsti.

Tiesioginio valdymo režimas 
gali būti įvedamas Vyriausybės tei
kimu, Seimui priėmus atitinkamą 
nutarimą.

Tarybos narys Vytautas Šuns
kis, viename paskutiniųjų Tarybos 
posėdžių ištransliavęs, kad „aš turiu 
didžiulę patirtį, viską žinau ir viską 
galiu komentuoti įvairiais rakursais 
ir diskutuoti su įvairiais žmonėmis“, 
po Vyriausybės posėdžio sociali
niame tinkle komentavo štai tokiu 
rakursu: „Pagaliau baigsis 12tuko 
pageidavimų koncertas ir merui 
daromas spaudimas. Jie direktoriaus 
postą matys kaip savo ausis, bet dar 
ir patys liks prie suskilusios geldos. 
Daugelio jų politinė karjera greitai 
baigsis, nes į kitą Tarybą jau jų 
žmonės nerinks“. 

Redakcijai skambinę skaitytojai skundėsi, kad Kalvarijos gim-
nazijos pedagogai dėl savivaldybėje susidariusios situacijos negauna 
atlyginimų. 

bėjimo ir gaisrų gesinimo įrangą, 
išbandyti gaisrinių švirkštų galią, 

sužinoti kaip saugiai elgtis gaisro 
metu, koks turi būti saugus būs

tas, kas yra išgyvenimo krepšyje, 
ką reikia turėti evakuojantis. 

Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka

Palikta niša išmintingam sprendimui
Vyriausybė trečiadienį nutarė siūlyti Seimui įvesti tiesioginį valdymą Kalvarijos savivaldybėje, 

kurios Taryba jau daugiau kaip du mėnesiai nepaskiria nuolatinio Administracijos vadovo. „Su-
trikdyta savivaldybės vykdomosios institucijos veikla, nes Administracijos direktorius yra vykdomo-
ji institucija“, – sakė vidaus reikalų viceministras Arnoldas Abramavičius.  

Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka
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Šalyje
ir pas Mus

Ketvirtadienį Vilniaus rotušėje po 
dvejų metų pertraukos vyko tradici
niai Sveikatos apsaugos ministerijos 
organizuojami Nusipelniusių Lietuvos 
medikų apdovanojimai. Už sunkų ir 
pasiaukojantį darbą bei nuopelnus 
sveikatos apsaugos sistemai, taip pat 
kovą su COVID19 pandemija, mi
nistras Arūnas Dulkys garbės ženklus 
įteikė beveik aštuoniasdešimčiai šalies 
gydytojų, slaugytojų ir sveikatos ap
saugos darbuotojų. Tarp apdovanotųjų 
– ir Marijampolės ligoninės bendrosios 
praktikos slaugytoja Liuda Žilionienė, 
Vilkaviškio rajono savivaldybės gydy
toja Laura Nešukaitienė.

* * *
Pašešupio parko lankytojams visai 

šalia parko, greta Sūduvos gimnazijos, 
Marijampolės savivaldybės adminis
tracijos iniciatyva įrengta automobilių 
stovėjimo aikštelė. Joje bus galima 
parkuoti daugiau kaip 80 transporto 
priemonių. Aikštelėje sumontuoti 
LED šviestuvai, o aplink įrengti be
toninių trinkelių šaligatviai, pritaikyti 
patogiam judėjimui. 

* * *
Marijampolės savivaldybės meras 

Povilas Isoda pasirašė bendradarbia
vimo sutartį su Vytauto Didžiojo 
universitetu, atstovaujamu rektoriaus 
prof. Juozo Augučio. Šia proga savi
valdybėje lankėsi rektorius su VDU 
darbuotojais. Ši sutartis svarbi siekiant 
abipusiai naudingų tikslų, kvalifikuoto 
pedagogų ir pagalbos specialistų rengi
mo, užtikrinant pakankamą pedagogų 
ir pagalbos specialistų poreikį savival
dybės švietimo įstaigose. 

* * *
Kauno apskrities valstybinė mo

kesčių inspekcija (toliau – AVMI) 
informuoja, kad 62 tūkst. Mari
jampolės apskrities gyventojų laiku 
pateikė pajamų deklaraciją už 2021 
m. Preliminariais duomenimis, 19 
tūkst. apskrities gyventojų jau paskyrė 
mokesčių dalį paramai. 

VMI duomenimis, šiais metais 
Marijampolės apskrities gyventojai 
deklaravo daugiau mokesčių: 16,4 
tūkst. gyventojų deklaravo 9,4 mln. 
eurų mokėtino gyventojų pajamų 
mokesčio (GPM), t. y. beveik 1 mln. 
eurų daugiau nei pernai. Marijampolės 
apskrityje 37,6 tūkst. gyventojų dekla
ravo 9,7 mln. eurų grąžintino GPM. 
Visos permokos laiku ir teisingai 
deklaravusiems pajamas bus pervestos 
iki liepos 31 d.

* * *
Lietuvoje darbą jau rado daugiau 

kaip 7,6 tūkstančio nuo karo siaubo 
Ukrainoje pabėgusių žmonių. Tai 
sudaro trečdalį į Lietuvą atvykusių 
darbingo amžiaus žmonių iš Ukrainos. 
Dirbantys ukrainiečiai mūsų šaliai jau 
sumokėjo daugiau kaip 3 mln. eurų 
mokesčių, per balandžio mėnesį – be
veik 2 mln. eurų.

* * *
Trečiadienį Vyriausybė pritarė įsta

tymų pakeitimams, kurie leis pradėti 
ilgai lauktą reformą – valstybinės žemės 
valdymą 103 Lietuvos miestuose pati
kėjimo teise perduoti 60 savivaldybių. 
Savivaldybių teisė valdyti jų teritorijose 
esančią žemę yra Vakarų Europos 
standartas, kurio turi siekti ir Lietuva.

* * *
Vyriausybė iš Ukrainos į Lietuvą 

pasitraukusių karo pabėgėlių būti
niausioms švietimo reikmėms papil
domai skiria 6,7 mln. eurų. Lėšos bus 
skirtos vaikų ugdymui ir pavėžėjimui 
į mokyklas finansuoti iki šių mokslo 
metų pabaigos. Kovo pabaigoje šioms 
ukrainiečių vaikų švietimo reikmėms 
valstybė skyrė 2,16 mln. eurų. Šalies 
ugdymo įstaigas šiuo metu lanko per 
10 tūkst. ukrainiečių vaikų, apie 70 
proc. jų – mokyklose arba darželiuose, 
kuriose ugdomoji kalba – lietuvių.

Už nuopelnus motinystei, globai 
ir rūpybai, už atsakingumą, įkve
piantį pavyzdį savo bendruomenei 
ir visai visuomenei Motinos dienos 
proga prezidentas Gitanas Nausėda 
ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ 
medaliu apdovanojo 47 mamas bei 
mamasglobėjas ir vieną Lietuvoje 
gyvenančią Švedijos pilietę.

Daugiausia – 15 – vaikų iš ap
dovanotų mamų išaugino Jadvyga 
Paškauskienė iš Ukmergės rajono. 
Vyriausia apdovanota motina – 
97erių šešis vaikus užauginusi 
Ona Liesienė iš Trakų rajono. 
Jauniausiai apdovanotai penkių 
vaikų mamai Reginai Dubickai iš 
Vilniaus rajono – 44eri.

Tarp Prezidento ordino „Už 

Loreta TUMELIENĖ

Neįgalieji kviečiami 
naudotis viešuoju 

transportu
Antradienį Marijampolės au

tobusų stoties prieigose rinkosi į 
reisus neišvažiavę vairuotojai. Jiems 
vyko mokymai, kaip aptarnauti 
negalią turinčius keleivius. Pasak 
Marijampolės stoties viršininko 
Jono Grabausko, norima, kad kuo 
daugiau negalią turinčių žmonių 
galėtų gyventi visavertį gyvenimą. 
Patys ateitų į stotelę, sėstų į po 
miestą kursuojantį ar tarpmiestinį 
autobusą ir nuvyktų, kur reikia. 
Į prekybos centrą apsipirkti, pas 
gydytoją, į parodą ar parką, įdomų 
renginį miesto bibliotekoje. Ypač 
tai aktualu užmiestyje gyvenantiems 
žmonėms, nes kaimuose jiems rei
kiamų paslaugų yra mažiau. Ne visi 
ir turi savo transportą, kuriuo patys 
galėtų važinėti, ne visi turi ir artimų
jų, kurie juos nuveža ten, kur reikia. 
Samdytis automobilį su vairuotoju 
žmogui brangu, tad geriausia išeitis 
– naudotis visuomeniniu trans
portu. Turėdami tokias galimybes 

Prezidentas pagarba – 
Jankuose gyvenančiai mamai

Nuotrauka iš Z. Bacevičienės asmeninio albumo

nuopelnus Lietuvai“ medaliu ap
dovanotų motinų – ir 75uosius 
metus skaičiuojanti Kazlų Rūdos 
savivaldybės Jankų kaime gyve
nanti Zita Albina Bacevičienė, 
pagimdžiusi septynis vaikus: Ziną, 
Rimantą, Kristiną, Vytautą, Irman
tą, Aidą, Česlovą.

Kartu su vyru Česlovu (mirė 
2002 m.) juos išauklėjo dorais žmo
nėmis ir piliečiais, gerbiančiais savo 
tėvus ir šeimos narius, globojančiais 
tėvus senatvėje, ligos ir negalios 
atveju, besilaikančiais visuomenės 
nustatytų elgesio normų. 

Daugiau kaip du dešimtme
čius Z. Bacevičienė išdirbo Jankų 
kolūkyje fermos darbininke. Buvo 
vertinama kolegų, kolūkio ben

druomenės narių už 
savo atsidavimą dar
bui, geranoriškumą, 
nuoširdumą. Būdama 
pensijoje ji domisi 
Jankų bendruome
nės veikla, Lietuvos 
aktualijomis, laisva
laikiu skaito knygas. 
Moteris visada yra 
gerai nusiteikusi, 
optimistiškai žiūri į 
gyvenimą, savo gyve
nimiškąja patirtimi 
dalijasi su vaikaičiais, 
padeda kaimynams, 
draugams. 

„Suvalkiečio“ 
informacija

Autobusai ir vairuotojai draugiški negalią 
turintiems žmonėms

neįgalieji nesijaustų atskirti nuo 
pasaulio, uždaryti namuose, galėtų 
labiau džiaugtis gyvenimu. 

„Be abejo, kad sergantys žmonės 
galėtų drąsiai naudotis visuome
niniu transportu, kelionė nekeltų 
jiems streso, reikia ne tik pritaikytų 
autobusų, bet ir aplinkinių gerano
riškumo, pagalbos. Pirmiausia, au
tobusų vairuotojų. Todėl ne pirmus 
metus Marijampolės autobusų par
ko vairuotojai mokomi, kaip elgtis 
su negalią turinčiais keleiviais, kaip 
bendrauti, kaip įvežti vežimėlį, kur 
pasodinti, kad būtų saugu“, – pa
sakojo autobusų stoties viršininkas 
Jonas Grabauskas. 

Pasak Marijampolės autobusų 
parko Eksploatacijos skyriaus virši
ninko Roberto Dobrovolskio, parke 
turima 18 autobusų, kurie visiškai 
pritaikyti žmonėms su negalia vežti. 
Yra vienuolika priemiesčio maršrutų, 
kuriais važinėja dešimt žemagrindžių 
autobusų, galinčių vežti neįgaliuo
sius. Mieste žemagrindžiai autobusai, 
kad jais galėtų naudotis ir judėjimo 
sunkumų turintys žmonės važinėja 
jau nuo 2014 metų. Po Marijampolę 
kursuoja aštuoni tokie autobusai. 
Kiekviename iš autobusų yra patogi 
vieta neįgaliajam, taip pat ant auto

busų yra iškvietimo mygtukai, kad 
keleivis, kuriam reikia vairuotojo 
pagalbos galėtų šį išsikviesti.

Bandė pasijusti negalią 
turinčio kailyje

Mokymus „Pažink KiTaip“ 
vedęs instruktorius Tadas Barta
ševičius, sakė, kad jų tikslas pasi
žiūrėti, ar iš ankstesnių mokymų 
vairuotojams išlikę įgūdžiai, kaip 
padėti negalią turintiems kelei
viams, taip pat norima žinias pri
minti ir sustiprinti. Labai svarbu, 
rūpintis šiais keleiviais, morališ
kai juos padrąsinti ir nesužeisti. 
Autobusus vairuojantys vyrai 
gilino ne tik teorines žinias, bet ir 
praktines: kaip pastatyti autobusą 
prie šaligatvio, kad judėjimo ar 
regėjimo negalią turinčiam, ar 
traumą patyrusiam, sergančiam 
ir sunkiai dėl ligos judančiam 
žmogui įlipti būtų kuo patogiau. 
Vairuotojai aiškinosi, kada reikia 
nuleisti rampą, kaip ją užfiksuoti 
ir atverti, kaip pasitikti neįgalųjį, 
kaip prisistatyti, kaip bendrauti 
su negalią turinčiu žmogumi. 
Taip pat praktiškai mokėsi, kaip 
įvežti į autobusą neįgaliojo veži
mėlį, kaip jį valdyti ir pastatyti, 
kaip reikiamoje stotelėje išvežti, 
kaip padėti žmogui judančiam su 
vaikštyne ar ramentais. Norint, 
kad vairuotojai geriau suprastų, 
kaip jaučiasi žmogus neįgaliojo 
vežimėlyje, vieni sėdo į juos, o 
kiti įstūmė į autobusą. Taip pat 

išbandė, kaip įlipti į autobusą su 
neregio lazdele ar vaikštyne. Tadas 
priminė, kad vairuotojas visada 
turi stebėti įlipančius klientus, 
nes važiuoja ir patyrusių įvairias 
laikinas traumas žmonių. „Kad 
neatsitiktų kaip man Vilniuje. 
Buvau patyręs kojos traumą, 
autobuso durys man belipant 
užsidarė, ranka liko prispausta 
autobuso durų, o kojos lauke“, 
–  pasakojo Tadas. Anot jo, tikrai 
yra neįgaliųjų, norinčių naudotis 
visuomeniniu transportu, bet ne
drįstančių. Svarbu visada paklausti 
negalią turinčio keleivio, kokioje 
stotelėje jis išlips ir to nepamiršti, 
būti pasirengus padėti išlipti.

Praktiniai mokymai vyko ir 
išvažiavus į Marijampolės gatves, 
sustojus prie stotelių.

Vairuotojai sakė, kad Mari
jampolėje labai mažai žmonių, 
turinčių negalią, savarankiškai be
sinaudojančių viešuoju transportu. 
Paprastai juos visada kas nors lydi. 
Pasak vairuotojų, labai geranoriški 
ir keleiviai, jeigu tik kuriam žmogui 
prireikia pagalbos įlipti į autobusą 
ar išlipti, pagalbininkų visada yra. 
Mielai neįgaliesiems padėti pasi
ruošę ir vairuotojai. 

Tad situacija gerėja, norisi, 
kad autobusų durys ne tik ne
įgaliesiems, bet ir mamoms su 
vežimėliais būtų atviros, kad 
daugiau keleivių galėtų važinėti 
Marijampolės autobusų parko 
transportu.

UAB „Marijampolės autobusų parkas“ vairuotojams vyko 
mokymai „Pažink KiTaip“. Vairuotojai mokėsi, kaip atskirti 
skirtingas negalias turinčius keleivius, kaip bendrauti su jais, 
kokia pagalba šiems žmonėms reikalinga, kaip sėkmingai jiems ją 
suteikti. Tikimasi, kad vairuotojai ne tik išklausę teorinę dalį, bet 
ir praktiškai „pabuvoję“ neįgaliųjų kailyje, gebės sėkmingiau teikti 
reikiamą pagalbą, o žmonės, turintys negalią, drąsiau ir dažniau 
naudosis viešuoju transportu.

Instruktorius Tadas priminė vairuotojams, kaip aptarnauti 
neįgalius klientus. 

Geriau suprasti negalią turinčių keleivių poreikius padeda 
praktiniai mokymai, kai pats atsisėdi į vežimėlį. 
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Eglės Kičaitės ir Aido Jasiulevi
čiaus gėlių ūkyje – šeši šiltnamiai 
įvairiausių gėlių, kuriomis vasarą 

Marija BURBIENĖ

Šilumą per langus leidžia, 
bet atsisakyti jos negali 
Ne paslaptis, kad ir žmonių 

nuotaikos nuo oro priklauso. O dar 
labiau – nuo sąskaitų, gaunamų už 
kambarių oro šildymą. Būtent dėl 
to trečiadienio rytą neapsikentusi į 
redakciją paskambino ponia Janina 
iš Marijampolės Draugystės g. 27
ojo namo.

– Dar balandžio viduryje skam
binau į Butų ūkį, kuris adminis
truoja mūsų namą, prašydama 
išjungti šildymą. Bet ne, neišjungė, 
girdi, Savivaldybės administra
cijos direktoriaus potvarkio dėl 
šilumos atjungimo nėra. Ar jie 
turi proto? Žmonės langus atidarę 
laiko, tą šilumą, už kurią pinigus 
moka, laukan leidžia. Naktimis 
irgi – kam šitaip kaitinti, kai galima 
šilčiau apsikloti, o be to, vėsiau ir 
miegoti sveikiau. Ligoninėje jau 
seniai atjungė, daugiabučių namų 
bendrijose – taip pat, o pas mus 
ne. Netgi šiandien ryte, kai jau 

puošiasi mūsų mies
tai, gyventojų sody
bos, namai, poilsia
vietės. Pasak Eglės, 
net sunku suskaičiuo
ti, bet šiltnamiuose 
vasaros sezonui augi
nama daugiau kaip 
40 tūkstančių įvairių 
dydžių vazoninių gė
lių ir skirtingų rūšių 
daigelių. Tų rūšių 
Eglė suskaičiuoja apie 
du šimtus.

Apsilankę Aido ir 
Eglės gėlių ūkyje kaip 
ir kasmet rasite jau 

Pavasarines gėles keičia vasarinis žydėjimas
Šunskų seniūnijoje Dielinės kaime gėles auginanti ir jomis prekiaujanti Eglė Kičaitė sako, kad beveik visas pavasarines gėles, daugiausia našlaites, jau pardavė 

prieš Motinos dieną. Šiemet itin populiaru buvo komponuoti mėlynos ir geltonos spalvos našlaites, primenančias Ukrainos vėliavos spalvas. Dabar pas gėlininkus likę 
tik vienas kitas krūmelis šių gėlių. Pavasarinės gėlės vietą po saule užleidžia vasarinėms, sezonas jau prasideda.

ir direktoriaus nurodymas yra, 
radiatoriai dar šilo. Paskambinau į 
Butų ūkį, pasakė, kad visur iš karto 
neišjungs. Tai kada? Mūsų pinigai 
kapsi, ir dar kaip – pernai už 52 
kv. m buto šildymą mokėjau apie 
60 eurų, o šiemet buvo ir 108–110 
Eur. Kažkokia nesąmonė, – pik
tinosi viena bute gyvenanti, bet 
kompensacijos už būsto šildymą 
negaunanti moteris.

Apie nereikalingą šildymą ir 
dvigubai išaugusias sąskaitas už jį 
nepatenkinti kalbėjo ir Jaunimo, R. 
Juknevičiaus, Sporto g. gyventojai. 

Nuo vieno gyventojo noro 
niekas nepriklauso

Marijampolės butų ūkio va
dybininkė Eglė Venskūnienė, 
administruojanti Draugystės g. 27, 
sakė, jog „dėl šilumos atjungimo 

iš to namo niekas nesikreipė. O 
Administracijos direktoriui pasira
šius potvarkį dėl šilumos atjungimo 
Butų ūkio šilumos specialistai 
pradėjo atjunginėti šildymą dau
giabučiuose“, – sakė vadybininkė 
ir nurodė kreiptis į Vytautą Kauką, 
atsakingą už šilumos ūkio priežiūrą 
Draugystės g. 27ajame name. 

– Šiandien rytą, 8.30 val., šiame 
name šilumos tiekimą išjungiau, – 
pakalbintas telefonu sakė V. Kaukas. 
– Pagal taisykles po Administracijos 
direktoriaus pasirašyto įsakymo 
atjungti Butų ūkiui priklausančių 
namų šildymą turime per tris darbo 
dienas. Šiandien į darbą atvažiavau 
dar prieš aštuonias ir, manau, kad 
per dieną atjungsiu apie 30 namų 
Marijampolėje, dar ir į Igliauką 
nuvažiuosiu, – pasakojo devintus 
metus šilumos priežiūra Butų ūkyje 
besirūpinantis meistras.

Pasak jo, atjungti šilumą dau
giabučiuose galima ir anksčiau, 
nelaukiant oficialaus įsakymo, 
tačiau tam pritarti turi dauguma 
gyventojų.

– Kai pasakai žmonėms, kad 
norint visam namui atjungti ši
lumą reikia surinkti 51 procentą 
visų gyventojų parašų, niekas per 
mano darbo metus dar to nepada
rė. Todėl, kad žmonių nuomonės 
ir poreikiai įvairūs. Kiekviename 
name gyvena ir jauni, dirbantys, ir 
pensininkai. Tie, kurie gauna pa
šalpas, kompensacijas už šildymą, 
tiems vienodai, kiek mokėti reikės, 

o pensininkams ir negaunantiems 
kompensacijų kiekvienas euras 
svarbus. Dirbantys vėlgi kitaip skai
čiuoja – jie vertina komfortą. Tad 
vieningai nutarti – išjungti šildymą 
ar palikti – viso namo gyventojams 
nepavyksta, – pastebėjo šilumos 
ūkio priežiūros specialistas. 

Išeitis – renovacija
Per savo darbo metus V. Kaukas 

sako patyręs, kad daugiabučių gy
ventojams per šilta butuose nebū
na. Priekaištų priežastis – sąskaitos 
už šildymą. Dėl to žmonės labiau
siai jaudinasi, todėl ir priekaištauja, 
atseit, kambariuose šalta, o mokėti 
už šildymą reikia.

– Kai žmonės skundžiasi, kad 
šalta, einu į butus ir matuoju tem
peratūrą. Pagal higienos normas 
stengiamės palaikyti 20 laipsnių 
šilumą. Būna visaip – ir 20–21. 
Kitiems gerai ir 19 laipsnių. O štai 
R. Juknevičiaus g. viename name 
gyvenančios trys moterys kiekvie
ną šildymo sezoną vis skundžiasi, 
kad joms šalta, nors kambariuose 
– viename 20, kitame 21 laipsnis 
šilumos. Pagal jas, radiatoriai turėtų 
būti šiltesni. Žinant, kad žmo
gaus kūno temperatūra apie 36,6 
laipsnių, ranka palietus radiatorių 
jis tikrai atrodys vėsesnis, bet ter
mometras rodo kitaip, – atkreipia 
dėmesį V. Kaukas, primindamas, 
kad iškilus klausimams dėl namo 
šildymo gyventojai visada gali 
kreiptis į jį – kontaktai yra prie 

laiptinių.
Pasak specialisto, vienintelė 

išeitis – daugiabučių renovacija. 
Tada gyventojai galės reguliuoti 
šilumą pagal savo norą ir netgi 
kiekviename kambaryje palaikyti 
skirtingą temperatūrą. 

* * *
Marijampolės savivaldybės 

administracijos direktoriaus Ka
rolio Podolskio įsakymu šildymo 
sezonas šiemet oficialiai baigtas tre
čiadienį, gegužės 4 d. Kada atjungti 
šildymą, savivaldybė nusprendžia 
pati, įvertinusi oro temperatūrą. 
Pernai šildymo sezonas baigtas 
balandžio 26 d.

Pagaliau baigėsi šildymo sezonas
Ach, tie pavasario orai! Tai saulė šviečia, tai šalna. Čia, žiūrėk lyja ir net į balkoną nesinori 

išeiti, o kitą dieną jau langus atidaryti reikia, kaip tvanku kambaryje. „O mokėti už vėjais paleistą 
šilumą tai reikia!“ – piktinasi daugiabučių gyventojai.
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pražydusių įvairių rūšių tradicinių 
pelargonijų. Ir svyrančių, ir krūmi
nių, įvairiausių spalvų ir atspalvių. 
Grožiu stebina įvairių rūšių surfi
nijos ir petunijos, begonijos, net ir 
kvepiančios, tuščiavidurės bakopos, 
gaurijos, soruolės, fuksijos, laurenci
jos, kuriomis žmonės mėgsta puošti 
terasas, balkonus, kiemus, palanges. 
Nepamainomos gėlės, norint su
kurti margus gėlynus ar papuošti 
terasas, balkonus – lobelijos. 

Ir šį sezoną populiarios kom
pozicijos su įvairiais žalumynais: 
viksvomis, viksvameldžiais, dideliais 
ir mažais margeniais. Tad Aido ir 
Eglės gėlių ūkyje jų pasirinkimas 

didelis. Pagal spalvas rikiuojasi ta
getės, ipomėjos, cheliotropai, rožinė 
miglonė įvairių rūšių sprigės, taip 
pat pirkėjų iš ankstesnių sezonų 
pamėgtos gėlės „Angelo sparnai“, 
labai graži gėlė – kosmėja. Jų turima 
įvairių spalvų. 

Turima ir daugiamečių gėlių, 
kurių įsigijus grožiu galima džiaugtis 
ne vienerius metus. Tai penstemo
nai, akuotosios gailiardijos, žilė, 
įvairiaspalviai šilokai.

Pasak Eglės, šį sezoną mados 
šauksmas – violetinė spalva, todėl 
tikrai yra priauginta šios spalvos ir 
įvairiausių atspalvių gėlių. Niekada 
paklausos nepraranda raudona 

spalva, nes ji puikiai dera žalumoje, 
ryškiai matoma. 

Ne vienas pirkėjas gėlininkams 
atveža savus vazonus, lovelius, kera
mikinius puodus, pintines ir prašo 
susodinti, sukomponuoti gėles. 
Eglė džiaugiasi, kad į madą grįžta 
senosios lietuviškos darželių ir laukų 
gėlės. Šiemet gėlininkai išaugino ir 
pirkėjams siūlo pabandyti pasiso
dinti rasakilų. Taip pat vazonuose 
galite įsigyti svyrančių braškių. 

Pasak Eglės, pavasaris apgaulin
gas savo orais. Dienomis saulėta, o 
naktimis dar būna šalnų, tad reikia 
saugoti, kad gėlės nenušaltų, nepa
skubėti jų sodinti į darželius. 

Pasak Eglės, našlaičių po šio 
savaitgalio jų gėlių ūkyje – jau 
tik likučiai.

Šiltnamiuose prekybai jau paruoštos vasarinės gėlės.

Žydėjimas prasidėjo.
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– Kalis yra būtinas, kad orga
nizme būtų išlaikoma rūgščiųba
zių pusiausvyra, normalus kraujo 
spaudimas ir užtikrintas tinkamas 
nervų bei širdies sistemų darbas. Be 
to, šis mineralas padeda išsaugoti 
raumenų masę, užtikrinti kaulų 
stiprumą ir stabilią inkstų funkciją, 
– pasakoja K. Gelčienė. 

Kai organizme yra mažas kalio 
kiekis, vargina nuovargis, silpnumas 
ir viso kūno raumenų skausmas bei 
vidurių užkietėjimas. Didelė šio 
mineralo stoka sukelia sunkų rau
menų silpnumą ir paralyžių, kvėpa
vimo takų sutrikimus, skausmingą 
vidurių užkietėjimą, dilgčiojimą, 
tirpimą ar niežulį, o dėl ilgalaikio 
kalio trūkumo išsivysto ar paūmėja 
širdies ir kraujagyslių ligos. 

– Kalio trūkumas būdingas 
darbingo amžiaus žmonėms dėl 
patiriamo streso, greito gyvenimo 
būdo ir netinkamos mitybos bei 
senjorams dėl prastėjančio reikiamų 
medžiagų įsisavinimo, kraujotakos 
sistemos darbo ar turimų širdies ir 
kraujagyslių ligų, – teigia „MediCA 
klinika“ šeimos gydytoja. 

Kalio atsargoms papildyti – 
du būdai

Anot K. Gelčienės, jeigu atlikus 
kraujo tyrimą, nustatomas kalio 
trūkumas ar žemiausia jo normos 

Šeimos gydytoja: apie tai, kokius signalus siunčia 
organizmas, kai jam trūksta kalio ir magnio

Kalis ir magnis – du iš septynių svarbiausių mikroelementų, reikalingų tam, kad žmogus būtų sveikas. Dažnai nutinka, kad jų stoka jaučiama pavasarį dėl atsira-
dusio organizmo išsibalansavimo, tačiau šių mineralų trūkumas gali pasireikšti bet kuriuo metų laiku, nes daugeliui žmonių nepavyksta per parą užsitikrinti reikiamos 
jų dozės. Marijampolės „MediCA klinika“ šeimos gydytoja Kristina Gelčienė aiškina, kodėl žmogui reikia kalio bei magnio ir akcentuoja, kad apie pasireiškusį šių 
mikroelementų trūkumą gali įspėti organizmo siunčiami signalai, o juos ignoruojant kyla rimtų nusiskundimų sveikata.

riba, kuri yra 3,5 mmol/l, kalio at
sargas organizme rekomenduojama 
padidinti su maisto papildais. Be to, 
vartojant ne tik kalį, bet ir magnį, 
pagerėja abiejų šių mikroelementų 
įsisavinimas ir teigiamas poveikis 
organizmui, o tai ypač svarbu, kai 
pasireiškia magnio stoka. 

– Tinkamą kalio kiekį organiz
me užtikrinti padės sveika ir suba
lansuota mityba, į kurios racioną 
bus įtraukti šiuo mineralu pratur
tinti produktai: visų rūšių kruopos, 
riešutai, bananai, pomidorai, bulvės, 
pupelės, avokadai, lapinės ir ankš
tinės daržovės bei džiovinti vaisiai, 
– aiškina šeimos gydytoja. 

K. Gelčienė priduria, kad vyras 
per parą turėtų gauti 3400 mg 
kalio dozę, o moteris – 2600 mg.

Kas nutinka, kai trūksta 
magnio?

Marijampolės „MediCA klini
ka“ dirbanti šeimos gydytoja sako, 
kad magnis ypač reikalingas žmo
gaus organizmui, nes jis dalyvauja 
medžiagų apykaitos procesuose, 
kurių metu gaminama ir kaupia
ma energija. Jis taip pat palaiko 
visų mikroelementų ir baltymų 
pusiausvyrą, užtikrina sveiką kau
lų struktūrą, tinkamą imuninės ir 
nervų sistemos funkcionavimą. Šis 
mikroelementas yra labai svarbus 

veiksnys, palaikantis DNR sintezę 
ir reguliuojantis kraujo spaudimą 
bei cukraus kiekį kraujyje. 

– Kai organizmui trūksta mag
nio, dažnai atsiranda skausmingas 
kojų mėšlungis ir galūnių tirpimas. 
Taip pat vargina galvos skausmai, 
svaigulys, miego sutrikimai, py
kinimas ar vėmimas, pasireiškia 
skrandžio ir žarnyno spazmai, o 
moterims jie gali atsirasti ir gimdos 
srityje. Taip pat sumažėja dėmesio 
koncentracija, energingumas ir 
darbingumas, atsiranda padidėjęs 
jautrumas, suprastėja nuotaika, 
nerimas, pasireiškia netgi depresijos 
simptomai. Be to, žmogus gali jaus

ti padažnėjusį ir neritmišką širdies 
plakimą, – aiškina K. Gelčienė.

Jeigu atsiranda ilgalaikė šio mi
neralo stoka, dažniausiai sutrinka 
nervų sistemos darbas, bet gali 
būti sutrikdyta ir virškinamojo 
trakto ar širdies ir kraujagyslių 
sistemų veikla.

– Magnio trūkumas būdingas 
darbingo ir vyresnio amžiaus žmo
nėms dėl tų pačių priežasčių kaip 
ir kalio atveju, tačiau kalbėdami 
apie magnį turime išskirti dar 
vieną žmonių grupę – nėščiąsias. 
Įprastai joms šio mikroelemento 
stoka pasireiškia dėl nėštumo metu 
padidėjusio jo išsiskyrimo su šlapi
mu, – teigia šeimos gydytoja.

Pataria, kaip praturtinti 
organizmą magniu

Jeigu atlikus tyrimą, nusta
tomas magnio trūkumas ar že
miausia jo normos riba, kuri yra 
0,6 mmol/l, šio mineralo atsargas 
organizme patariama papildyti su 
maisto papildais. Šiuos preparatus 
taip pat rekomenduojama gerti ne 
tik siekiant atstatyti reikiamą mag
nio kiekį, bet ir profilaktiškai. 

– Magnio atsargas organizme 
padidinti taip pat padės tam tikri 
maisto produktai: riešutai, sėklos, 
pupelės, avokadai, žuvis, džiovinti 
vaisiai, grūdinės kultūros, medus, 
salotos, špinatai ir obuoliai. Be to, 

labai svarbu, kad vyras per parą 
gautų 310–360 mg magnio dozę, o 
moteris – 400–420 mg, – priduria 
Marijampolės „MediCA klinika“ 
šeimos gydytoja Kristina Gelčienė.

Klinikoje – nemokamos 
paslaugos

Marijampolėje, Vytauto g. 
48A4, įsikūrusi „MediCA klini
ka“ visiems, prisirašiusiems prie 
klinikos pacientams, apdraustiems 
privalomuoju sveikatos draudimu 
(PSD), teikia nemokamas pirmi
nes asmens sveikatos priežiūros 
paslaugas. Šios paslaugos kompen
suojamos iš PSD fondo.

Klinikoje dirba aukščiausios 
kvalifikacijos specialistai: šeimos 
gydytojos, akušerėsginekologės, 
dermatovenerologas, psichote
rapeutė, gydytojos kardiologės, 
teikiamos odontologų ir burnos 
higienistės paslaugos, galima 
pasiskiepyti nuo gripo, erkinio 
encefalito, vėjaraupių, meningo
koko ir pneumokoko infekcijų ar 
kitais reikalingais skiepais.

„MediCA klinika“, 
Vytauto g. 48A-4, 

Marijampolė, 
tel. (8 343) 27814.

Marijampolės „MediCA kli
nika“ šeimos gydytoja Kristina 
Gelčienė.

Sveikata Loreta TUMELIENĖ
tel. (8 343) 50855
el. p. loreta@suvalkietis.lt

Ligoninės ateities vizija 
ministerijos akimis

Vizito metu svečiai iš minis
terijos apžiūrėjo Marijampolės 
ligoninės skyrių patalpas, susitiko 
su darbuotojais. Ligoninės vadovas 
Mantas Čėsna pristatė įstaigą, supa
žindino su teikiamomis paslaugo
mis, atliekamomis procedūromis, 
turima įranga. Ministerijos atstovai 
su ligoninės personalu daugiausia 
diskutavo sveikatos sistemos refor
mos klausimais, apie įgyvendintus 
pokyčius, naujoves, iššūkius ir 
ateities planus. Daug dėmesio 
buvo skirta dienos chirurgijos ir 
stacionaro paslaugų teikimui bei 
tobulinimui, Priėmimo ir skubios 
pagalbos, Reanimacijos skyrių at
naujinimui ir plėtrai, kadangi pan
demija, augantis pacientų skaičius 
atskleidė tam tikras spragas. 

„Esame pasiruošę tapti ligoninės 
dalininkais ir kartu spręsti ateities 
klausimus, dabarties problemas, – 

„Neuždarysime nė vieno skyriaus“, 
– sako ligoninės vadovas M. Čėsna

Balandį Marijampolėje lankėsi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys. 
Ministras susitiko su Marijampolės savivaldybės meru ir jo komanda, sveikatos įstaigų vadovais, 
apsilankė Marijampolės ligoninėje. Vizito metu aptarta daliai visuomenės nerimą kelianti sveikatos 
įstaigų pertvarkos reforma – ar neuždarys ligoninės, kiek skyrių bus panaikinta.

sakė sveikatos apsaugos ministras 
A. Dulkys, apibendrindamas susi
tikimo su Savivaldybės ir gydymo 
įstaigų vadovais rezultatus. 

Ministro teigimu, Sveikatos 
apsaugos ministerija, inicijuodama 
gydymo įstaigų pertvarką, mano, 
kad gydymas būtų daug efektyves
nis ir geresnės kokybės padidinus 
ligoninėse ir sveikatos centruose 
dienos paslaugų, ambulatorinių 
paslaugų ir sumažinus stacionarių, 
taip pat plečiant ir stiprinant sku
biąją medicinos pagalbą, pertvar
kant ir centralizuojant greitosios 
pagalbos stočių darbą. 

– Esame pasiruošę investuoti 
į Marijampolės ligoninės skubios 
pagalbos sritį, reanimaciją daugiau 
kaip 3,4 mln. eurų Europos Sąjun
gos lėšų“, – sakė A. Dulkys.

Taip pat ministras užsiminė, 
kad reikėtų gerai pagalvoti, ar 
neverta atsisakyti Akušerijos gine
kologijos skyriaus, nes gimdymų 

tikrai gerokai sumažėję, Psichikos 
ligų skyrių versti dienos stacionaro 
paslaugas teikiančiu centru. 

Nežadama atsisakyti jokių 
gydymo paslaugų

Marijampolės ligoninės di
rektorius Mantas Čėsna patikino, 
kad nemato būtinybės atsisakyti 
šių skyrių ir net nesvarsto tokios 
galimybės. „Mes sutinkame, kad 
tikslinga plėsti dienos stacionaro 
paslaugas, todėl siūlome Psichikos 
ligų skyrių plėsti: 7 ar 8 lovas skirti 
dienos stacionarui, dar aštuonias 
lovas numatę skirti priklausomybės 
ligomis sergančių žmonių gydy
mui“, – sakė M. Čėsna.

Pasak ligoninės vadovo, jų pla
nas ateičiai gauti lėšų iš Sveikatos 
apsaugos ministerijos nerenovuoto 
korpuso kapitaliniam remontui ir 
į jį sukelti Konsultacinę poliklini
ką, kad viskas būtų vienoje vietoje, 
pacientams patogu, trečiame aukš

te įkurdinti Nervų ligų skyrių, ket
virtame – Psichiatrijos skyrių su 
dienos stacionaro paslaugomis.

– Mūsų pagrindinė žinutė, kad 
esame pasiruošę ir toliau būti stip
riausia regione daugiaprofiline li
gonine, nenorime atsisakyti jokių 
paslaugų, nes jos reikalingos mūsų 
regiono žmonėms“, – taip susitikimo 
esmę su sveikatos apsaugos ministru 
apibendrino Marijampolės savivaldy
bės meras Povilas Isoda. – Žinoma, 
sutinkame su ministerijos siekiais, 
kad žmonių stacionarizavimas turi 
mažėti, kad vis daugiau gydymo turi 
būti teikiama dienos stacionare, dau
giau gydytojų konsultacijų žmonės 
turi gauti arčiau 
savo gyvenamo
sios vietos. 

Pasak me
ro, ministe
rijos siekiai 
yra priimtini 
Marijampolės 
ligoninei, bet 
išsakytas noras 
sulaukti inves
ticijų dviem 
konkretiems 
padaliniams. 
Pirma – iš
plėsti Priėmi
mo ir skubios 
pagalbos sky

rių, antra – rekonstruoti apleistą 
korpusą, kuriame turi įsikurti visa 
Konsultacinė poliklinika, Psichiat
rijos ir Nervų ligų skyriai. 

P. Isodos teigimu, šiems sie
kiams reikia tikrai nemažai inves
ticijų. „Džiaugiamės, kad Priė
mimo ir skubios pagalbos skyriui 
numatyta 3,4 mln. eurų, tai leistų 
išplėsti skyrių beveik dvigubai. 
Neramina, kad apleistam korpu
sui renovuoti reikia daugiau kaip 
10 milijonų eurų, bet šios sumos 
ministerija pažadėti negali. Rankų 
kol kas nenuleidžiame, tikimės, 
kad pavyks įrodyti šios investicijos 
reikalingumą“, – sakė meras.

Marijampolės ligoninės laukia pokyčiai. 

Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka

U
žs. 595.
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Keliauti – vadinasi, gyventi Daiva KLIMavIčIENĖ
tel. (8 343) 53358 
el. p. daiva@suvalkietis.lt

Keliauja nuo vaikystės
Paklausta, kiek šalių yra aplan

kiusi, Kristina sutrinka: „Net neži
nau, reikėtų paskaičiuoti“. Tačiau 
prisipažįsta, kad nemažai, gal dvi 
dešimtis, o gal ir daugiau suskaičiuo
tų. Būta ir egzotiškų šalių (Indija), 
būta ir tų, kur „viskas įskaičiuota“, 
nes norėta tik saulės ir jūros. Ir dar 
žmoniškai išsimiegoti. Būta ir tokių, 
kur nuleki 3–4 dienoms, nes – na, 
bilietai labai geri pasitaikė.

Pirmoji tuomet 16metės Kristi
nos kelionė lėktuvu – į Milaną. Būta 
nerimo – ar pavyks nepilnametei 
išvykti iš šalies be tėvų su vos 18os 
sulaukusia seserimi? Į mano pastabą, 
kad sesės turi labai „atsipūtusius“ tė
vus, Kristina juokiasi: „Taip, išleido 
abi dukras pirmą kartą vienas skristi 
lėktuvu. Pas sesės draugę skirdom, 
tai išleido.“ Po to jau buvo drąsiau – 
pradėjo lankyti mokyklos draugus, 
kurie buvo išvykę iš Lietuvos ir 
gyveno Londone. 

„Keliones planuoju 
prieš porą mėnesių“

Kristina iš patirties žino: pi
giausių lėktuvų bilietų galima 
nusipirkti prieš porą mėnesių. 
Tačiau šiemet, Kovo 11ąją vykusi 
į Liverpulį, 10 eurų į abi puses 
kainavusius bilietus „pagavo“ prieš 
porą dienų, bet tai, sako pašneko
vė, tikra retenybė. 

– Iš anksto neplanuotos kelionės 
metu su geru draugu teko prisi
juokti susiėmus už pilvų. Tą pačią 
dieną dar nusprendėme aplankyti ir 
Rygą. Žinojome išskirtinę vietą prie 
stoties (puikų barą su ekskliuzyviniu 

„Po kelionių pats esi 
truputį pasikeitęs“

vaizdu). Atvykome vien dėl to. O 
bandydami kilti liftu supratome, 
kad ši vieta nebeveikia jau daugiau 
nei metus. Be to, dar ir užstrigome 
lifte. Tokia štai neplanuota kelionė, 
– juokiasi mergina. 

Praktiškas patarimas tiems, 
kas jau džiūgauja radęs itin pigius 
lėktuvo bilietus: neskubėkite pirkti, 
pataria Kristina, pirmiausia būtina 
įvertinti, koks atstumas nuo oro 
uosto iki miesto. Galbūt nusipirk
site bilietą į Švediją už 10 eurų (į 
abi puses), bet autobuso bilietas 
nuo oro uosto iki miesto kainuos 
30 eurų, tiek pat – ir atgal. Tada jau 
verta pagalvoti, ar tikrai kelionė bus 
pigi. Taip pat prieš perkant bilietus 
pašnekovė siūlo iš anksto peržiūrėti 
viešbučių kainas, patikrinti galimy
bę nuomotis apartamentus – juos 
nuomojantis didesnei kompanijai, 
kaina bus mažesnė. „Tad turėti 
draugų yra privalumas“, – šypsosi 
patyrusi keliautoja. 

Pati brangiausia kelionė
– Indijoje patekome į sudėtingą 

situaciją. Beviešint prasidėjo pande
mija ir tuometis Lietuvos premjeras 
paragino visus iš užsienių grįžti į 
Lietuvą. Tuokart bilietai į Indiją 
(pirmyn–atgal) kainavo 450 eurų, 
tačiau teko pirkti ankstesnį skrydį, 
kuris, deja, buvo atšauktas, tad teko 
dar kartą pirkti bilietus, tikintis, kad 
išskristi pavyks. Tada skaičiavome 
tūkstantinius nuostolius, – prisime
na keliautoja.

Ar nekilo pagunda ramiai poil
siauti, kol „visas tas triukšmas nu
rims“? Kristina sako, jog su kelionės 

bičiulių kompa
nija įvertino situ
aciją: Indija – ne 
Europa, viešbu
čius uždarinėja, 
ar neatsitiks taip, 
kad nebus kur gy
venti? Tad neiš
buvę suplanuoto 
laiko, džiaugda
miesi, kad pavyko 
išskristi, parvyko 
namo. 

Savaitgalinės 
kelionės
Kristina ak

centuoja, kad 
skrendant į už
sienį net ir sa
vaitgaliui būtina 
atl ikti  „namų 
darbus“ – užsi
sakyti viešbutį, 
pasirinkti jį to
kioje vietoje, kad 

iki norimų aplankyti objektų būtų 
kuo arčiau (taip sutaupysime trans
porto išlaidas). Ne mažiau svarbu 
iš anksto susipažinti su tos šalies 
kultūra, tradicijomis, kas dera, o 
kas šiukštu nedera toje šalyje, kur 
eiti ar važiuoti, o kur geriau nosies 
nekišti. Net ir tuose miestuose, 
kurie yra saugūs plačiąja prasme, 
saugotis ir domėtis situacija reikia. 
Pavyzdžiui, Barselonoje, Paryžiuje 
jūs saugūs, tačiau kišenvagių pilna, 
todėl itin akylai reikia saugoti savo 
daiktus, ypač turistinėse vietose, 
kur daug žmonių, metro. 

Nutikimai, keitę 
Kristinos gyvenimą

Apie tai, ką jai teko patirti ke
lionėse, Kristina galėtų papasakoti 
ne vieną istoriją.

– Ispanija. Rašau tekstuką jaukio
je kavinukėje prie jūros, geriu arbatą. 
Smagu iki negalėjimo. Paprašau 
sąskaitos. Ateina padavėja ir atneša 
sąskaitą su saldainiu. Dažnai juos 
atneša, tik mėtinius. Šitas iš akies 
atrodė obuolių skonio. Dar prie 
padavėjos padėkoju ir įsidedu jį į 
burną. Ne saldainis ten, akmuo! Kol 
padavėja nejaukiai šypsosi žiūrėdama 
į mane, „saldainį“ išsiimu iš burnos 
ir padedu atgal. Arbatpinigių palikau 
gerokai per daug – už naują pareigą 
darbe (akmenuko plovimą). Jei neį
degi Ispanijoje, yra kitų būdų veido 
spalvai pakeisti.

Dar viena Kristinos istorija, ku
riam laikui pakeitusi jos gyvenimą:

– Lapkričio viduryje skridau į 
elektroninių cigarečių konferenciją 
Londone. Po jos surašiau tekstą 
žurnalui, jis buvo išspausdintas. 
Kol visa tai įvyko, mečiau rūkyti. 
Nemanau, kad šie procesai susiję, 
bet naujiena džiugi. Tad mano 
subjektyvi nuomonė yra tokia, kad 
elektroninės cigaretės nėra toks 
jau monstras. Tačiau šiandien šią 
istoriją galima jau paredaguoti, nes 
vėl pradėjau rūkyti, – prisipažįsta 
pašnekovė. – Keletas įsidėmėtinų 
įspūdžių buvo Indijoje, kai smagiai 
sau einant Mumbajaus gatve atsi
trenki į laidotuvių procesiją. Arba 
(taip pat Mumbajuje) vaikštinėdami 
gatve sutikome vietinį indą, su juo 
susipažinome, važiavome pas jį į 
svečius, vakarieniavome, šokome 
indiškus šokius.  

Kur keliauti?
Kristina sako, kad ji – ne iš 

tų žmonių, kurie turėdami laisvą 
savaitgalį sėdi namuose.

Į kurį nors miestą nuvažiuoja
me, pavaikštome, smagiai pralei
džiame laiką. Mano natūra tokia, 

kad neišsėdžiu vienoje vietoje. Štai 
Marijampolė dabar jau man labai 
gerai pažįstamas miestas, o kadaise 
buvo tik savaitgalinė kelionė (tuo
met dar nedirbau „Mantingoje“). 
Labai mėgstu Druskininkus. Jei 
nusprendžiame nuvažiuoti prie 
jūros, dažniau renkamės Latviją.

Paklausta, kokias keliones supla
navusi artimiausiu metu, Kristina 
sako, kad laukia dviejų vasarinių 
kelionių į Italiją, taip pat birželio 
planuose yra kelionė į Armėniją 
ir Olandiją. O jei kada pasitaikys 
proga, mielai pakartotų kelionę 
į Maroką – nereali šalis, nerealūs 
žmonės, maistas, kultūra! Indijoje 
mielai pakartotų nebent Goa – 
rojų žemėje, kur jūra, kur nuostabi 
gamta. 

– Bet į Mumbajų grįžti nenorė
čiau – man netiko nei klimatas, nei 
maistas, atrodo, tas penkias dienas 
jaučiausi mirusi – nei valgyti, nei 
gerti negalėjau. Tai – miestas ne 
visiems. Ir tikrai ne lepiems. Aš, ko 
gero, Mumbajui buvau per lepi ne 
tik psichologiškai, bet ir fiziškai. 
Mane dažnai šokiravo tai, ką ma
čiau. Gryno oro pajausti neįmano
ma, nes mieste deginamos šiukšlės, 
padangos. Kita vertus, indai turi 
absoliučiai kitokį, nuostabų menta
litetą. Tad svarbu per į akis krentantį 

šiukšlyną pamatyti tai. Ir pasiruošti. 
O jei pasiruošti nepavyksta, gal ir 
vykti neverta.  

Į klausimą, kokia kelionė jai 
atrodo ypatingiausia, Kristina ne
svarstydama sako: 

– Absoliučiai visos. Labai svarbus 
pats keliavimo, aplinkos keitimo 
faktas. Ir, ko gero, geriausias jausmas 
yra po kelionės grįžti namo. Kai vis
kas lygiai taip pat sava, kaip ir buvo, 
bet pats esi truputį pasikeitęs.  

Prisiminusi, kad Kristina yra 
„pusė ukrainietės“, pasidomėjau, ar 
dažnai vykdavo į šią šalį, kuomet joje 
buvo daug ramiau, nei yra dabar?

– Teko keletą kartų su ukrainiete 
močiute ir šeima lankytis Ukrainoje, 
keliauti po visą šalį – nuo Kijevo iki 
Krymo. Suaugusi jau su draugais 
vizitavome Kijevą. Paskutinį sykį 
ten lankiausi praėjusios vasaros 
pabaigoje. Tad tai, kas vyksta dabar, 
nesutelpa galvoje. Šlovė Ukrainai 
ir jos žmonėms. Tikiuosi, jau labai 
greitai pavyks ją vėl aplankyti.

To linkime ir mes Kristinai! O jos 
linkėjimas skaitytojams štai toks:

Kai keliauji, laikas tarsi pasidaro 
lėtesnis. Dvi dienos namie ant sofos 
prabėga kur kas greičiau nei vietoje, 
kurioje esi pirmą kartą. Tad, jei norite 
ilgai gyventi, keliaukite daug ir dažnai. 
Gyvenimas taps gerokai ilgesnis.

Kristina Rancaitė – entuziastinga keliautoja.

Kristina Rancaitė (28) – UAB „Mantinga“ komunikacijos vadovė. Žurnalisto duonos ragavusios 
merginos tekstus (pranešimus spaudai) visada skaitau su malonumu – profesionalumo nepaslėpsi. 
Puikų humoro jausmą turinti Kristina kvatoti turbūt privertė ne vieną, skaitantį jos įrašus feisbuke. 
Taip pat bus įdomu sužinoti, kad „pusė“ Kristinos yra ukrainietė. O pakalbinau ją dėl to, kad yra 
pašėlusi keliautoja. Tikimės, kad jos įspūdžiai, patirtys ir patarimai bus naudingi tiems, kurie jei 
ne realiai, tai bent mintyse jau kraunasi lagaminus.

Palolemo paplūdimys (Indija). Šaltas kokoso 
gėrimas – tiesiai iš jo „taurės“. Vokietijoje, Frankfurto regione.

Nuotraukos iš Kristinos Rancaitės asmeninio archyvo



2022 m. gegužės 7 d.6 psl.

Algis VAŠKEVIČIUS

P. Kriaučiūno viešosios biblio
tekos kultūrinių renginių organi
zatorė Daiva Bepirštienė sakė, kad 
jau baigiantis praėjusiems metams 
galvota, kokį įdomų projektą būtų 
galima parengti šiemet minimiems 
jubiliejams pažymėti. Nutarta 
atsigręžti į miesto praeitį ir į jo 
įkūrėją grafienę P. Butlerienę, o 
tuo pačiu ir į baroką – kultūros 
epochą ir meno kryptį, paplitusią 
XVII–XVIII amžiuje, t. y. laiko
tarpiu, kai gyveno Marijampolės 
miesto įkūrėja.

– Man pasirodė įdomi idėja 
labiau pasidomėti tuo laikmečiu, 
pačia miesto įkūrėja, tad paren
gėme projektą, iš dalies finansuo
jamą Lietuvos kultūros tarybos. 
Jo tikslas – paskatinti jaunimą 
domėtis savo krašto istorijos raida 
per istorinio kostiumo ir istorinio 
šokio pažinimą, aktyviai dalyvau
jant teatralizuotos edukacinės 
programos rengime ir pristaty
me. Pirmieji projekto renginiai 

sulaukė nemažo susidomėjimo, 
o jo įgyvendinimo metu gegužę 
vyksta kūrybinės dirbtuvės, vėliau 
prasidės teatralizuotos edukaci
nės istorinių kostiumų ir šokių 
pristatymo programos rengimas 
ir pristatymas, – pasakojo „Suval
kiečiui“ projekto vadovė.

Projekto partneriai – Marijam
polės profesinio rengimo centras 
ir klubas „Bella danza“. Praėjusį 
mėnesį didelio susidomėjimo su
laukė bibliotekoje vykęs projekto 
pristatymo renginys, kurio metu 
Panemunės pilies meno direk
torius, architektūros istorikas, 
architektas, lektorius Marius Da
raškevičius supažindino su XVII a. 
pabaigos – XVIII a. pradžios dvaro 
kasdienybe ir pokylių kultūra. 

Jo paskaita buvo įdomi ir įtrau
ki, leido pažinti ne tik pasaulines 
baroko laikmečio tendencijas, bet 
ir suvokti savo krašto – Kvietiškio 
dvaro kasdienybės gyvenimo gai
res. Susirinkusiems buvo įdomu 
prezentacijose išvysti kaip prieš ke
letą šimtmečių atrodė dvarininkų 

vaišių stalas, dažnai primenantis 
įspūdingą meno kūrinį, kokios 
ir kokią paskirtį atliko dvaruose 
esančios įvairios patalpos, netgi 
kokios progos dvaruose sutelkda
vo didžiausias ir iškilmingiausias 
puotas.

Balandį bibliotekoje taip pat 
vyko projekto renginys „Barokas 
(XVIII a.) – kostiumo istorija“, 
kurio metu istorinio kostiumo 
rekonstruktorėedukatorė Eglė 
Kukytė supažindino su XVIII a. 
baroko kostiumo istorija. Ji pa
demonstravo keletą pačios siūtų 
baroko kostiumų,  išsamiai paaiš
kino, kokios detalės juos sudarė, 
kuo skyrėsi tie kostiumai skirtin
gose Europos šalyse ir skirtingais 
dešimtmečiais. 

– Įdomu tai, kad lietuvių 
kalboje net trūksta terminų kai 
kurioms kostiumų detalėms, 
pavyzdžiui, korsetui, kuriam 
naudoti ir banginio ūsai, įvardinti 
bei apibūdinti. Tokie kostiumai 
ir jų replikos dabar dažnai nau
dojami istoriniuose filmuose, be 

to, rengiamos įvairios pramoginės 
puotos, viduramžių šventės, kur 
tie kostiumai demonstruojami. 
Aš pati barokinį kostiumą sau su 
nedidelėmis pertraukomis siuvau 
apie metus, nes darbas reikalauja 
istorinių šaltinių tyrinėjimo ir 
kruopštumo, – pasakojo E. Ku
kytė.  

Keturias dienas kūrybinės ba
roko kostiumo siuvimo dirbtuvės 
vyko Marijampolės profesinio 
rengimo centre. Čia susirinkę 
beveik dvi dešimtys projekto da
lyvių turėjo galimybę susipažinti 
su esminėmis baroko kostiumo 
dalimis bei praktiškai išmokti, 
kaip jį pasigaminti.

− Aš labai džiaugiuosi, kad 
neseniai susikūrusio klubo „Bella 
danza“ nariai labai domisi šia 
tema, siuva kostiumus, kuriuos 
vėliau galės naudoti ir numatytų 
pristatymų metu, ir savo pasiro

dymuose. Manau, kad suplanuota 
teatralizuota edukacija, kurią 
parengs režisierė Milda Mažėty
tėAntanauskienė taip pat bus 
labai įsimintina. Mūsų tikslas yra 
pritraukti ir jaunimą, tad mano
me, kad jauniems žmonėms bus 
įdomu dalyvauti fotosesijose su 
baroko kostiumais, –  viliasi D. 
Bepirštienė.

Planuojama naujai pasiūtų 
kostiumų pristatymus rengti vaiz
dingose vietose, tokiose kaip Pae
žerių dvaras, kad tai būtų galima 
nufilmuoti. O kaipgi projekto 
pavadinime esanti puota, ar ji bus 
surengta? Pasak pašnekovės, šių 
metų projekte pati puota nėra 
numatyta, bet planuojama, kad 
projektas bus tęstinis ir jau kitais 
metais toji puota, kurioje dalyvaus 
baroko kostiumais pasipuošę asme
nys, būtinai bus suorganizuota. 



E. Kukytė išsamiai pristatė baroko laikmečio kostiumus.

Prisimenant miesto praeitį, atsigręžta ir į baroko laikmetį
Minint Sūduvos metus bei 230-ąjį Marijampolės savivaldos gimtadienį, Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka supažindina miestiečius su baroko epo-

cha ir nori dar kartą prisiminti miesto įkūrėją grafienę Prancišką Ščiukaitę-Butlerienę. Nuo balandžio mėnesio prasidėjo ir iki metų pabaigos tęsis renginiai bendru 
pavadinimu „Baroko puota su grafiene Butleriene“, jau padovanoję keletą įdomių susitikimų ir praktinių užsiėmimų. 

Pasisiūti tokį kostiumą nėra lengva, bet labai įdomu.

D. Bepirštienė džiaugiasi, kad 
baroko kostiumo ypatybės sudo-
mino nemažai žmonių.

Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos

...pačius gražiausius, pačius 
šilčiausius, amžinus. Tokia gaida 
skambėjo viena popietė Suvalki
jos socialinės globos namuose, 
kur buvo surengta šventė Moti
nos dienai. Nors ši diena minima 
pirmąjį gegužės sekmadienį, 
visa gegužė skirta brangiausiam 
kiekvieno mūsų žmogui prisi
minti, tad gražių, šiltų renginių 
dar bus...

Po ilgų karantino mėnesių ši 
šventė čia pirmoji tokia: gyven
tojai galėjo susirinkti į erdvią 
salę, klausytis eilių, dainų, laisvai 
bendrauti. Direktorė Marytė Sla
vinskienė pasidžiaugė, kad atvykę 
buvę gyventojai, dabar įsikūrę 
grupinio gyvenimo namuose, 
sakė vis nepamirštantys gyvenimo 
čia... Ji linkėjo visiems šviesaus 
susikaupimo, prisimenant tai, 

kas gyvenime buvo gražiausia, 
už dėmesį ir nuolatinę pagalbą 
dėkojo svečiams. Marijampolės 
savivaldybės mero pavaduotojas 
Artūras Visockis pasveikino su 
gražiąja pavasario švente, dėko
jo šių namų darbuotojams už 

rūpestį, už tai, kad čia veikla 
įdomi ir prasminga, vyksta daug 
kūrybiškumą skatinančių rengi
nių. Šunskų parapijos klebonas 
Deimantas Brogys palaimino šių 
namų bendruomenę.

Prasmingais žodžiais, skirtais 

kiekvienam esančiam salėje, ren
ginį pradėjo jo vedėja Raminta 
Sinkevičienė. Skambėjo socialinės 
globos namų gyventojų kūryba, ei
les keitė dainos, kurias atliko Šuns
kų seniūnijos seniūnas Rimantas 
Lekeckas. Buvo tą popietę daug 
šilumos, pasakyta gražių palinkė
jimų ir padėkų, daug gėlių...

Lina vOLUNGYTĖ

Gegužės popietę – apie jausmus...

Klebonas Deimantas Brogys kiekvienam linkėjo Dievo palaimos. 

Direktorė Marytė Slavinskienė (kairėje) džiaugiasi, kad daug 
gyventojų kuria, domisi menais.

Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos
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6.02 Labas rytas, Lietuva.
8.55 „Detektyvas Monkas“.
9.40 „Komisaras Reksas“.
10.30 „Tarnauti ir ginti“.
11.30 Kas ir kodėl? 
12.00 Ryto suktinis.
12.30 Tai kur toliau? 
13.30 Mūsų gyvūnai. 
14.00 Žinios. 
14.20 Laba diena, Lietuva.
16.30 „Pagalbos šauksmas“.
17.15 „Ponių rojus“.
18.00 Kas ir kodėl? 
18.30 Svarbi valanda. 
19.30 Daiktų istorijos. 
20.30 Panorama.
21.30 LRT forumas. 
22.30 Dviračio žinios. 
23.00 LRT radijo žinios.
23.05 „Viena byla dviem“.
0.05 „Komisaras Reksas“.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Daiktų istorijos. 

6.00 „Rimti reikalai“. 
6.30 KK2 penktadienis.
8.00 „Volkeris, Teksaso rein
džeris“.
10.00 Ūkininkas ieško žmo
nos.
11.00 Keičiu žmoną.
12.00 Speciali Žinių laida.
13.20 Turtuolė varguolė.
14.30 „Pabelsk į mano šir
dį“. 
15.30 „Uždraustas vaisius“.
16.35 Labas vakaras, Lietu
va. 
18.30 Žinios.
19.30 KK2. 
20.00 Nuo... Iki...
21.00 „Rimti reikalai“. 
21.30 Žinios.
22.30 „Tami“ (komedija). 

6.02 LRT radijo žinios.
6.07 (Pra)rasta karta. 
7.00 Veranda. 
7.30 Šventadienio mintys. 
8.00 Išpažinimai. 
8.30 Ryto suktinis.
9.00 Čia mano sodas. 
9.30 Gamtininko užrašai. 
10.00 Gustavo enciklope
dija. 
10.30 Lietuvos tūkstantme
čio vaikai. 
11.30 Mano geriausias 
draugas. 
12.00 „Planeta Žemė 2“.
12.55 „Žalioji planeta“.
13.50 „Mis Marpl. Vienu 
pirštu“.
15.30 Žinios.
15.45 Istorijos detektyvai. 
16.30 Duokim garo!
18.00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“.
18.30 Žinios. 
19.00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės. 
19.30 Savaitė. 
20.30 Panorama.
21.00 „Portofino“ viešbu
tis“.
22.00 „Elžbieta. Aukso am
žius“.
23.55 „Animus Animalis“ 
(dok.). 
1.05 „Atsiklauskite vaikų“ 
(komedija). 

6.30 Animacija.
9.40 „Vilis ir pašėlę ratai“ 
(animacinis). 
11.30 „Slaptas naujokas“ 
(komedija). 
13.20 „Gyvenimas ant ratų“ 
(komedija). 
15.20 „Vėl septyniolikos“ 
(nuotykių).

17.20 Teleloto. 
18.30 Žinios.
19.30 „Karatė vaikis“ (dra
ma). 
22.20 „Inferno“ (nuotykių).
0.45 „Brolis keistuolis“ (ko
medija). 

6.00 Info komentarai.
7.00 Lietuvos galiūnų čem
pionato 2 etapas. 
8.00 Varom!
8.30 Tauro ragas. 
9.00 Baltijos galiūnų čem
pionatas. 
10.05 „Neatrasta Indonezi
ja“.
11.15 Negyvenamose salose 
su B. Grilsu.
12.20 „Padėtis nevaldoma. 
Žmonijos katastrofos“.
13.35 Pragaro virtuvė.
14.35 „Ekstrasensų mūšis“.
17.00 „Betsafe“LKL čemp. 
Ketvirtfinalio rungtynės. 
Tiesiogiai.
19.30 „Juodasis sąrašas“.
20.30 „Supermenas ir Lui
za“.
22.30 „Sūnus paklydėlis“.
23.30 „Narkotikų prekei
viai. Meksika“.
0.50 „Princas“ (trileris). 

6.00 Animacija.
9.00 Svajonių ūkis. 
9.30 La maistas.
10.00 Pasaulis pagal mote
ris.
11.00 Svajonių sodai. 
12.00 „Didysis barjerinis 
rifas“.
13.10 „Audros vaikas“ (dra
ma). 
15.10 „Namo su laikrodžiais 
paslaptis“ (komedija). 
17.20 Lietuvis pas lietuvį. 

18.30 Žinios. 
19.30 Lietuvos talentai. 
22.30 „Terminatorius. Tam
sus likimas“ (veiksmo). 
1.05 „Alita. Kovos angelas“ 
(veiksmo). 

6.05 Duokim garo! 
7.30 Krikščionio žodis. 
8.00 Kelias. 
8.30 Menora. 
9.00 Širdyje lietuvis. 
10.00 Pusryčiai pas kaimy
ną. 
10.30 Stop juosta. 
11.30 7 Kauno dienos. 
12.00 Mokslo sriuba.
12.30 Šv. Mišios tiesiogiai.
13.45 „Sagų karas“ (nuoty
kių). 
15.30 Minčiukų palėpė.
16.00 Dainų dainelė.
17.30 Kultūringai su No
meda. 
18.30 Stambiu planu. 
19.30 Išpažinimai. 
20.00 Kultūros diena. 
20.30 Panorama.
21.00 3 minutės iki kon
certo.
21.03 Luka Šulicius groja 
Vivaldžio ciklą „Keturi me
tų laikai“.
22.00 „Midsummer Vilnius 
2021“. 
23.30 Panorama.
0.00 „Elžbieta. Aukso am
žius“. 
1.55 Kultūringai su Nome
da. 

6.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
8.00 Miško balsas.
8.30 Kaimo akademija. 

9.00 „Aiškiaregė“.
10.00 Krepšinio pasaulyje.
10.30 Klausimėlis. 
11.00 Bušido ringas. 
11.30 Švyturių žmonės. 
12.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“.
14.00 „Pėdsakas. Ukraina“.
16.00 Žinios.
16.30 24/7.
17.30 Lietuva tiesiogiai. 
18.00 Žinios.
18.30 Krepšinio pasaulyje.
19.00 „Reali mistika“.
20.00 Žinios.
20.30 Lietuvos dvarai.
21.00 24/7.
22.30 Žinios.
23.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“.
1.00 „Pėdsakas. Ukraina“.

6.25 Gynybinis paveldas 
Lietuvoje. 
7.00 Informacinių mitų 
griovėjai. 
7.30 „Pakvaišusi porelė“.
9.00 „Alpių gelbėtojai“.
11.00 „Danė Lovinski“.
12.00 Šventės su Ana.
12.30 Prisimenant „Mari
jampolės miesto dienas“... 
12.55 Dideli ir  maži daly
kai. 
13.00 Sveikatos medis.
13.45 Muzikinė vaivorykš
tė. 
14.00 Geroji Naujiena. 
Viešpaties gailestingumas. 
14.35 Marijampolės savaitė. 
15.10 Sveikinimų koncer
tas.
15.45 „Mano likimo žaidi
mai“.
17.45 „Raudonas kamba

rys“.
18.45 „Laukinis miestas“.
19.45 „Žingsnis iki dan
gaus“.
21.00 „Prancūziška žmog
žudystė. Žmogžudystės 
Diunkerke“. 
23.10 „Svetima šalis“ (dra
ma). 
1.25 „Socialūs gyvūnai“ 
(komedija). 

6.10 Sandėlių karai.
6.35 Pragaro kelias.
7.30 Visureigiais per Alias
ką.
8.25 Kalnų vyrai.
9.30 Vienam gale kablys. 
10.00 Praeities žvalgas. 
10.30 E. „gazas“ dugnas. 
11.00 Sandėlių karai.
11.30 „Laukinė Brazilija“.
12.40 „Izraelio laukinė 
gamta“.
13.50 Bomba.
14.55 Pragaro kelias.
16.00 Sandėlių karai.
17.30 „Optibet“ A lygos 
rungtynės tiesiogiai.
20.00 B. Grylsas. Laukinis 
iššūkis žvaigždėms.
21.00 Žinios.
22.00 „Supernova“.
0.30 „Organų vagys“ (trile
ris). 

6.25 Tik tai, kas tikra. 
7.00 Animacija.
12.00 Sveikas rytojus. 
13.00 Lengvi Dž. Oliverio 
patiekalai kasdienai.
13.30 Didžiosios Britanijos 
kepėjų kovos.
15.00 Pirmieji pasimaty

mai.
16.00 „Skaudžiau už lieps
ną“.
17.00 „Viltis“.
18.05 „Sendaikčių išpar
davimo paslaptis. Mirties 
kambarys“.
20.00 Labanakt, vaikučiai.
21.00 „Mano išprotėjusi šei
ma“ (melodrama). 
23.00 „Daktaras ir 3 mote
rys“ (melodrama).
1.00 „Laimingos ateities 
planai“ (melodrama).

6.00 Žinios.
7.00 KK2.
9.00 Nuo... Iki... 
10.00 Sveikatos kodas.
11.00 „Karališkieji mitai ir 
paslaptys“.
13.30 KK2 penktadienis.
15.00 Sveikatos kodas.
16.00 Bus visko.
17.00 Nuo... Iki... 
18.00 Bučiuoju. Rūta.
19.00 KK2.
21.00 Miško atspalviai.
21.30 Gyvūnų pasaulis.
22.00 Žinios.
23.00 „Karališkieji mitai ir 
paslaptys“.
0.00 Baltijos galiūnų čem
pionatas. 
1.00 KK2 penktadienis.

6.25 Gynybinis paveldas 
Lietuvoje. 
7.00 Informacinių mitų 
griovėjai.
7.30 „Pakvaišusi porelė“. 
9.00 „Alpių gelbėtojai“.
11.00 „Danė Lovinski“.
12.00 Šventės su Ana.
12.30 Sveikinimų koncer
tas. 
15.45 „Mano likimo žaidi

mai“.
17.45 „Raudonas kamba
rys“.
18.45 „Laukinis miestas“.
19.45 „Žingsnis iki dan
gaus“.
21.00 „Prancūziška žmog
žudystė. Žmogžudystės 
Diunkerke“.
23.10 „Svetima šalis“ (dra
ma). 
1.25 „Socialūs gyvūnai“ 
(komedija). 

5.30 Triatlonas.
7.30 Dviračių sportas.
9.30 Automobilių ištvermės 
lenktynės.
11.00 Sportinis laipiojimas.
14.00 Dviračių sportas.
18.45 Naujienos.
18.50 TV žurnalas.
19.00 Elektra varomų auto
mobilių lenktynės.
21.00 Dviračių sportas.

  
7.00, 10.00  Kaip tai paga
minta?
9.00 Svajonių automobilis.
11.00 Senienų žinovai.
12.00 Seni geri daiktai.
13.00 Bilis superka Brukli
no relikvijas.
15.00 Senienų žinovai.
16.00 Turto gelbėtojai.
17.00 Automobilių meistrai 
ir prekiautojai.
19.00 Pamesto bagažo auk
cionai.
20.00 F. Dodžo aukso ka
sykla.
21.00 Bičių valdovas.
22.00 Amerikos narkotikų 
kartelis.
23.00 Videopatrulis.
0.00 Pablo Eskobaro mili
jonai.
1.00 NASA failai.

0.25 „Paskutinis laivas“.
1.25 „Inferno“.

6.05 „CSI. Majamis“.
7.00 Mano virtuvė geriau
sia.
8.25 „Teisingumo agentai“.
9.30 „Kalnietis“.
10.30 „Neatrasta Indonezi
ja“.
11.35 „Mentalistas“.
12.35 „CSI. Majamis“.
13.30 Mano virtuvė geriau
sia.
14.50 „Teisingumo agen
tai“.
16.00 „Kalnietis“.
17.00 Info diena.
17.30 „Mentalistas“.
18.30 „Betsafe“LKL čemp. 
Ketvirtfinalio rungtynės. 
Tiesiogiai.
21.00 „Amerikietis žudikas“ 
(trileris). 
23.15 „Juodasis sąrašas“.
0.15 „Sūnus paklydėlis“.
1.15 „Narkotikų prekeiviai. 
Meksika“.

6.00 Animacija.
8.00 Svajonių sodai. 
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Mažoji našlė“.
11.00 „Likimo pinklės“.
12.00 „Nuodėminga žemė“.
13.00 „Meilės gijos“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 Žinios. 
16.30 TV pagalba. 
18.30 Žinios. 
19.30 Karštai su tv3. 
20.30 „Tautos tarnas“.
21.00 „Prakeikti“. 
21.30 Žinios. 
22.30 „Paliktieji“ (veiks

mo). 
0.50 „Bulis“.
1.50 „Elementaru“.

6.05 Beatos virtuvė. 
7.00 Animacija.
7.50 „Erdvės menas“.
8.20 Į sveikatą! 
8.50 Mokslo sriuba. 
9.20 Labas rytas, Lietuva.
11.50 Kas geresnio, kaimy
ne? 
12.20 Kultūros diena. 
12.50 Fokusas. 
13.40 Duokim garo! 
15.00 Istorijos detektyvai. 
15.45 Animacija. 
16.40 Minčiukų palėpė. 
17.10 „Tarnauti ir ginti“.
18.10 „Seselė Beti“.
19.00 Pasivaikščiojimai. 
19.30 „Černobylis. Paskuti
nis Sovietų Sąjungos mūšis“ 
(dok.). 
20.30 Panorama.
21.30 3 minutės iki muzi
kos. 
21.33 Muzikinė dokumen
tika. 
23.30 7 Kauno dienos. 
0.00 DW naujienos.
0.15 Dabar pasaulyje. 
0.40 Dainuoju Lietuvą. 

5.15 Vantos lapas. 
5.45 Bušido ringas. 
6.30 Ekovirusas. 
7.00 Švarūs miestai. 
7.30 „Aiškiaregė“.
10.05 „Gyvenimo linija“.
11.10 „Neišsižadėk“.
12.30 Kaimo akademija. 

13.00 Nauja diena. 
14.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.30 Laisvės TV valanda. 
18.00 Reporteris. 
18.30 Lietuva tiesiogiai. 
19.00 „Reali mistika“.
20.00 Reporteris.
20.50 „Aiškiaregė“.
21.25 „Neišsižadėk“.
22.30 Reporteris.
23.00 Lietuva tiesiogiai. 
23.30 24/7.
0.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“.

7.30, 12.15  Marijampolės 
savaitė. 
8.00 „Mano namai – mano 
likimas“. 
9.00 „Mirtis kalnuose“. 
10.05 „Baudžiauninkė“.
11.10 „Alpių gelbėtojai“.
12.45 Vyrų šešėlyje. Joana 
PavalkytėGriniuvienė.
13.15 „Nina“.
14.30 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“.
15.35 „Anupama“.
16.45 „Šeimyninės melo
dramos“.
17.45 Geroji Naujiena. 
Viešpaties gailestingumas. 
18.30 Marijampolės žinios. 
19.00 Mūsų praeities beieš
kant.
19.30 Žemaičių vyskupystė. 
20.00 Marijampolės žinios. 
20.30 Laikinosios sostinės 
beieškant. Transportas.
21.00 „Aleksas Hugo. Kau

kis arba dvėsk“. 
22.55 Marijampolės žinios. 

6.05 „Kobra 11“.
6.55 „Paskutinis žmogus 
Žemėje“.
7.20 Gero vakaro šou. 
8.20 Autopilotas. 
8.50 „Gazas“ dugnas. 
9.20 „Moderni šeima“.
10.20 „Simpsonai“.
11.20 „Vedęs ir turi vaikų“.
12.25 „Paskutinis žmogus 
Žemėje“.
12.55 „Gelbėtojai“.
13.55 „Kobra 11“.
15.00 „CSI. Niujorkas“.
16.00 „Havajai 5.0“.
17.55 „Moderni šeima“.
18.55 „Vedęs ir turi vaikų“.
20.00 „Bolivija. Kokos pėd
sakais“.
21.00 „Nužudyti airį“ (bio
gr. drama). 
23.10 „Paktas 2“ (siaubo). 
1.00 „Įrodytas nekaltumas“. 

6.00 Sveikas rytojus. 
7.00 Animacija.
8.00 TV pagalba. 
10.00 „Jausmų audros“.
12.00 „Gražuolė Lialia“.
13.00 „Žvaigždės istorija“.
15.00 „Tobula kopija“.
16.00 „Likimo karuselė“.
17.00 „Lemties vingiai“.
18.00 „Palikimas“.
20.00 Labanakt, vaikučiai.
21.00 „Braškės pavasarį“ 
(melodrama). 
23.00 „Palikimas“.
1.00 TV pagalba. 

6.00 Žinios.
7.00 Šeškinės 20. 
8.00 Bučiuoju. Rūta.
9.00 Nuo... Iki...
10.00 Bus visko.
11.00 Gyvūnų pasaulis.
11.30 KK2.
13.30 Žinios.
14.30 KK2 penktadienis.
16.00 „Šventieji Žemės ste
buklai“.
17.00, 18.30, 20.00 Info 
diena. 
18.00, 19.30 Info komen
tarai.
21.00 „Šventieji Žemės ste
buklai“.
22.00 Labas vakaras, Lietu
va. 
0.00 Dabar pasaulyje. 
0.30 Info diena.

6.00 „Heldtas. Flirtas su tei
singumu“.
7.00 „Šeimyninės melodra
mos“.
8.00 „Mano namai – mano 
likimas“. 
9.00 „Mirtis kalnuose“.
10.05 „Baudžiauninkė“.
11.10 „Alpių gelbėtojai“.
12.15 „Heldtas. Flirtas su 
teisingumu“.
13.15 „Nina“.
14.30 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“.
15.35 „Anupama“.
16.45 „Šeimyninės melo
dramos“.
17.45 „Baudžiauninkė“.
18.50 „Mirtis kalnuose“.
20.00 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“.
21.00 „Aleksas Hugo. Kau

kis, arba dvėsk“.
22.55 „Stebuklas“.
23.55 „Uždrausto miesto 
intrigos“.
0.55 „Prancūziška žmogžu
dystė. Žmogžudystės Diun
kerke“.

7.30, 14.00, 22.05 „Giro 
d’Italia“ dviračių lenktynės.
9.30 Triatlonas.
10.30 Pasaulio automobilių 
ištvermės čempionatas.
12.30 Kėbulinių automo
bilių lenktynės.
13.00, 1.30 Elektra varo
mų kėbulinių automobilių 
lenktynės.
18.30 Olimpinė panorama.
20.10 Triatlonas. Superly
ga.
21.00 Fechtavimas. 
1.00 Kėbulinių automobi
lių lenktynės.

  
6.00 Automobilių meistrai.
9.00 Kaip tai veikia?
10.00 Seni geri daiktai.
10.30, 18.00 Bilis superka 
Bruklino relikvijas.
11.00 Aukso karštinė.
12.00 Senienų žinovai.
13.00 Automobilių meis
trai ir prekiautojai.
14.00 Senienų žinovai.
17.00 Pamesto bagažo auk
cionai.
17.30, 18.30 Turto gelbė
tojai.
19.00 Kaip tai veikia?
20.00 Svajonių automobi
lis.
21.00 Nuogi ir įbauginti.
0.00 Senienų žinovai.
1.00 Nežinoma ekspedici
ja.

Pirmadienis, gegužės 9 d.

Sekmadienis, gegužės 8 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.
8.55 „Detektyvas Monkas“. 
9.40 „Komisaras Reksas“. 
10.30 „Tarnauti ir ginti“. 
11.30 Kas ir kodėl? 
12.00 Gyventi kaime gera. 
12.30 1000 pasaulio stebuklų. 
13.30 Veranda. 
14.00 Žinios. 
14.20 Laba diena, Lietuva.
16.30 „Pagalbos šauksmas“. 
17.15 „ Ponių rojus“.  
18.00 Kas ir kodėl? 
18.30 Svarbi valanda. 
19.30, 1.05 „ Zelenskio kelias“ 
(dok.). 
20.30 Panorama.
21.30 Įžanga į „Euroviziją 
2022“.
22.00 Eurovizija 2022. I pus
finalis. 
0.05 „Komisaras Reksas“.  
1.00 LRT radijo žinios.

6.00 „Rimti reikalai“. 
6.30 Nuo... Iki... 
7.30 KK2. 
8.00 „Volkeris, Teksaso rein
džeris“. 
10.00 Ūkininkas ieško žmo
nos. 
11.00 Keičiu žmoną. 
12.00 Speciali Žinių laida.
13.20 Turtuolė varguolė. 
14.30 „Pabelsk į mano širdį“. 
15.30 „Uždraustas vaisius“.  
16.35 Labas vakaras, Lietuva. 
18.30 Žinios.
19.30 KK2. 
20.00 Bus visko. 
21.00 „Rimti reikalai“. 
21.30 Žinios.
22.30 „Ratas“ (trileris). 
0.45 „Paskutinis laivas“.  

6.02 Labas rytas, Lietuva.
8.55 „Detektyvas Monkas“.  
9.40 „Komisaras Reksas“.  
10.30 „Tarnauti ir ginti“.  
11.30 Kas ir kodėl? 
12.00 Mano geriausias drau
gas. 
12.30 Pasaulio puodai. 
13.30 Gyvenk kaip galima 
švariau. 
14.00 Žinios. 
14.20 Laba diena, Lietuva.
16.30 „Pagalbos šauksmas“.  
17.15 „Ponių rojus“.  
18.00 Kas ir kodėl? 
18.30 Svarbi valanda. 
19.30 Tai kur toliau? 
20.30 Panorama.
21.30 Lietuva kalba. 
22.30 Dviračio žinios. 
23.00 LRT radijo žinios.
23.05 „Viena byla dviem“.  
0.05 „Komisaras Reksas“.  
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Tai kur toliau? 

6.00 „Rimti reikalai“.  
6.30 Bus visko. 
7.30 KK2. 
8.00 „Volkeris, Teksaso rein
džeris“.  
10.00 Ūkininkas ieško žmo
nos.  
11.00 Keičiu žmoną. 
12.00 Speciali Žinių laida.
13.20 Turtuolė varguolė. 
14.30 „Pabelsk į mano širdį“.  
15.30 „Uždraustas vaisius“.  
16.35 Labas vakaras, Lietuva. 
18.30 Žinios.
19.30 KK2. 
20.00 Šeškinės 20. 
21.00 „Rimti reikalai“. 

1.45 „Tami“ (komedija). 

6.05 „CSI. Majamis“. 
7.00 Mano virtuvė geriausia. 
8.25 „Teisingumo agentai“.  
9.30 „Kalnietis“.  
10.35 Iškvietimas. 
11.35 „Mentalistas“.  
12.35 „CSI. Majamis“.  
13.30 Mano virtuvė geriausia. 
14.50 „Teisingumo agentai“.  
16.00 „Kalnietis“. 
17.00 Info diena.
17.30 „Mentalistas“.  
18.30 „Betsafe“LKL čemp. 
Ketvirtfinalio rungtynės. Tie
siogiai. 
21.00 „Prisiminti pavojinga“ 
(veiksmo). 
23.20 „Amerikietis žudikas“ 
(veiksmo). 
1.35 „Strėlė“.  

6.00 Animacija. 
8.00 Karštai su tv3.
8.55 „Meilės sūkuryje“.  
10.00 „Mažoji našlė“.  
11.00 „Likimo pinklės“.  
12.00 „Nuodėminga žemė“.  
13.00 „Meilės gijos“.  
15.00 „Simpsonai“.  
16.00 Žinios. 
16.30 TV pagalba. 
18.30 Žinios. 
19.30 Prieš srovę. 
20.30 „Tautos tarnas“.  
21.00 „Prakeikti“. 
21.30 Žinios. 
22.30 „Broliai Sistersai“ (dra
ma).  
1.00 „Bulis“. 
2.00 „Elementaru“.  

6.05 Daiktų istorijos. 

7.00 Animacija. 
7.50 „Erdvės menas“. 
8.25 Stop juosta. 
9.20 Labas rytas, Lietuva.
11.50 Vilniaus sąsiuvinis. 
12.20 Smalsumo genas. 
12.50 Stop juosta. 
13.45 7 Kauno dienos. 
14.15 Mokslo sriuba.
14.45 „Černobylis. Paskuti
nis Sovietų Sąjungos mūšis“ 
(dok.). 
15.45 Animacija. 
16.40 Gustavo enciklopedija. 
17.10 „Tarnauti ir ginti“. 
18.10 „Seselė Beti“. 
19.00 Gyvenk kaip galima 
švariau. 
19.30 „Badas“ (dok.). 
20.30 Panorama.  
21.30 „Laisvės kaina. Savano
riai“. 
22.30 Stilius. 
23.30 Ryto suktinis.  
0.00 DW naujienos.  
0.15 Dabar pasaulyje. 
0.40 „Skyrybų vadovas drau
gėms“.  
1.25 Luka Šulicius groja Vival
džio „Keturi metų laikai“.  

5.15 Nauja diena. 
6.30 Inovacijų DNR. 
7.00 „Reali mistika“. 
8.00 „Daktarė Kovalčiuk“. 
9.00 „Pėdsakas. Ukraina“.  
10.05 „Gyvenimo linija“. 
11.10 „Neišsižadėk“.
12.30 Lietuva tiesiogiai. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Vieno nusikaltimo is
torija“. 
15.00 „Reali mistika“. 

16.00 Reporteris. 
16.30 #Ne spaudai.
17.30 „Aiškiaregė“. 
18.00 Reporteris. 
18.30 Lietuva tiesiogiai. 
19.00 „Reali mistika“. 
20.00 Reporteris. 
20.50 „Aiškiaregė“. 
21.25 „Neišsižadėk“. 
22.30 Reporteris. 
23.00 Lietuva tiesiogiai. 
23.30 #Ne spaudai.
0.30 „Vieno nusikaltimo isto
rija“. 
1.30 „Reali mistika“. 

7.30, 12.15 Marijampolės ži
nios.
8.00 „Mano namai – mano 
likimas“. 
9.00 „Mirtis kalnuose“.  
10.05 „Baudžiauninkė“.  
11.10 „Alpių gelbėtojai“. 
12.45 UNESCO objektai Lie
tuvoje. Sutartinės. 
13.15 „Nina“. 
14.30 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“. 
15.35 „Anupama“. 
16.45 „Šeimyninės melodra
mos“. 
17.45 100 metų propagandos. 
18.05 Atviros širdies fondas. 
Unikalus šokis. 
18.30 Marijampolės žinios.
19.00 Lietuvos aviacija. 
19.30 Prikelti daiktai. 
20.00 Marijampolės žinios.
20.30 Sugrįžimas į jūrą. 
21.00 „Privatus detektyvas 
Dengleris. Dvyliktą dieną“. 
22.55 Marijampolės žinios.

6.05 „Kobra 11“.  
6.55 „Paskutinis žmogus Že
mėje“. 
7.20 Gero vakaro šou. 
8.20 Prakeikti“. 
8.50 E. „gazas“ dugnas. 
9.20 „Moderni šeima“.  
10.20 „Simpsonai“.  
11.20 „Vedęs ir turi vaikų“.  
12.25 „Tautos tarnas“.  
12.55 „Gelbėtojai“.  
13.55 „Kobra 11“.  
15.00 „CSI. Niujorkas“.  
16.00 „Havajai 5.0“.  
17.55 „Moderni šeima“.  
18.55 „Vedęs ir turi vaikų“.  
20.00„Palikti su milijonu do
lerių“ (nuotykių). 
21.00 „Rembo. Pirmasis krau
jas 2“ (veiksmo). 
23.00 „Jeloustounas“. 
23.50 „Pasitikėjimas“ (dra
ma). 
1.00 „Įrodytas nekaltumas“.  
1.50 „Skorpionas“.  

6.00 Sveikata.lt. 
6.30 Svajonių ūkis. 
7.00 Aanimacija. 
8.00 TV pagalba. 
10.00 „Jausmų audros“.  
12.00 „Gražuolė Lialia“.  
13.00 „Žvaigždės istorija“.  
15.00 „Tobula kopija“.  
16.00 „Likimo karuselė“.  
17.00 „Lemties vingiai“.  
18.00 „Palikimas“.  
20.00 Labanakt, vaikučiai.
21.00 „Buvusieji, buvusios ir 
meilė“ (melodrama).  
23.00 „Palikimas“.  

Dengleris. Dvyliktą dieną“.  
22.55 „Stebuklas“.  
23.55 „Uždrausto miesto in
trigos“.  
0.55 „Aleksas Hugo. Kaukis, 
arba dvėsk“.  

7.30, 12.30, 20.00, 0.20 „Giro 
d’Italia” dviračių lenktynės.
10.30, 23.30 Elektra varomų 
kėbulinių automobilių lenk
tynės.
11.30 Kėbulinių automobilių 
lenktynės.
18.50 Triatlonas. Superlyga.
21.30 Sportinis laipiojimas.
22.00 Pasaulio automobilių 
ištvermės čempionatas.
23.00 Kėbulinių automobilių 
lenktynės.
1.00 Triatlonas.

  
6.00 Automobilių meistrai.
9.00 Kaip tai veikia?
10.00 Seni geri daiktai.
10.30 Bilis superka Bruklino 
relikvijas.
11.00 Aukso karštinė.
12.00 Seni geri daiktai.
13.00 Automobilių meistrai ir 
prekiautojai.
14.00 Nežinoma ekspedicija.
17.00 Pamesto bagažo aukci
onai.
17.30 Seni geri daiktai.
18.00 Bilis superka Bruklino 
relikvijas.
18.30 Turto gelbėtojai.
19.00 Kaip tai veikia?
20.00 Svajonių automobilis.
21.00 F. Dodžo aukso įlanka.
22.00 Aukso karštligė. Berin
go jūra.
0.00 Seni geri daiktai.
1.00 Nežinoma ekspedicija.

1.00 TV pagalba. 

6.00, 7.30, 9.00, 10.30 Info 
diena.
7.00, 8.30, 10.00 Info komen
tarai.  
11.30 Labas vakaras, Lietuva. 
13.30 Žinios. 
14.30 Nuo... Iki... 
15.30 KK2. 
16.00 „Šventieji Žemės 
stebuk lai“.  
17.00, 18.30,  20.00 Info die
na. 
18.00, 19.30 Info komenta
rai.
21.00 „Egipto kapų medžiok
lė“. 
22.00 Labas vakaras, Lietuva. 
0.00 Dabar pasaulyje.
0.30 Info diena.

6.00 „Heldtas. Flirtas su tei
singumu“.  
7.00 „Šeimyninės melodra
mos“.  
8.00 „Mano namai – mano 
likimas“.  
9.00 „Mirtis kalnuose“.  
10.05 „Baudžiauninkė“.  
11.10 „Alpių gelbėtojai“.  
12.15 „Heldtas. Flirtas su tei
singumu“.  
13.15 „Nina“.  
14.30 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“.  
15.35 „Anupama“.  
16.45 „Šeimyninės melodra
mos“.  
17.45 „Baudžiauninkė“.  
18.50 „Mirtis kalnuose“.  
20.00 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“.  
21.00 „Privatus detektyvas 

21.30 Žinios.
22.30 „Mirtinas šūvis“ (trile
ris). 
0.55 „Paskutinis laivas“.  
1.55 „Ratas“ (trileris). 

6.05 „CSI. Majamis“.  
7.00 Mano virtuvė geriausia. 
8.25 „Teisingumo agentai“.  
9.30 „Kalnietis“.  
10.35 Iškvietimas. 
11.35 „Mentalistas“.  
12.35 „CSI. Majamis“.  
13.30 Mano virtuvė geriausia. 
14.50 „Teisingumo agentai“.  
16.00 „Kalnietis“.  
17.00 Info diena.
17.30 „Mentalistas“.  
18.30 „Betsafe“LKL čemp. 
Ketvirtfinalio rungtynės. Tie
siogiai. 
21.00 „Druska“ (veiksmo). 
23.00 „Prisiminti pavojinga“ 
(veiksmo). 
1.20 „Strėlė“.  

6.00 Animacija. 
8.00 Prieš srovę. 
8.55 „Meilės sūkuryje“.  
10.00 „Mažoji našlė“.  
11.00 „Likimo pinklės“.  
12.00 „Nuodėminga žemė“.  
13.00 „Meilės gijos“.  
15.00 „Simpsonai“.  
16.00 Žinios. 
16.30 TV pagalba. 
18.30 Žinios. 
19.30 Gero vakaro šou. 
20.30 „Tautos tarnas“.  
21.00 „Prakeikti“. 
21.30 Žinios. 
22.30 „Kaip mylėtis angliš
kai?“ (komedija).  
0.25 „Bulis“. 

1.30 „Elementaru“.  

6.05 (Ne)emigrantai. 
7.00 Animacija. 
7.50 „Erdvės menas“.  
8.25 Širdyje lietuvis. 
9.20 Labas rytas, Lietuva.
11.50 Menora. 
12.20 Kelias. 
12.50 Širdyje lietuvis. 
13.45 Nacionaliniai metų 
knygos apdovanojimai. 
14.45 „Badas“ (dok.). 
15.45 Animacija. 
16.40 Mano geriausias drau
gas. 
17.10 „Tarnauti ir ginti“. 
18.10 „Seselė Beti“.  
19.00 Smalsumo genas. 
19.30 „Už mūsų ir jūsų laisvę“ 
(dok.). 
20.30 Panorama.  
21.30 Dainuoja Lauryna Ben
džiūnaitė. 
23.30 Gamtininko užrašai. 
0.00 DW naujienos.  
0.15 Dabar pasaulyje. 
0.40 „Skyrybų vadovas drau
gėms“.  
1.25 Auksinis protas. 

5.15 Nauja diena. 
6.30 Švyturių žmonės. 
7.00 „Reali mistika“.  
8.00 „Daktarė Kovalčiuk“.  
9.00 „Pėdsakas. Ukraina“.  
10.05 „Gyvenimo linija“.  
11.10 „Neišsižadėk“.  
12.30 Lietuva tiesiogiai. 
13.00 Nauja diena. 

14.00 „Vieno nusikaltimo is
torija“.  
15.00 „Reali mistika“. 
16.00 Reporteris. 
16.30 Laikykitės ten. 
17.30 „Aiškiaregė“.
18.00 Reporteris. 
18.30 Lietuva tiesiogiai. 
19.00 „Reali mistika“.  
20.00 Reporteris. 
20.50 „Aiškiaregė“.  
21.25 „Neišsižadėk“. 
22.30 Reporteris. 
23.00 Lietuva tiesiogiai. 
23.30 Laikykitės ten. 
0.30 „Vieno nusikaltimo isto
rija“.  
1.30 „Reali mistika“. 

7.30, 12.15 Marijampolės ži
nios. 
8.00 „Mano namai – mano 
likimas“.  
9.00 „Mirtis kalnuose“.  
10.05 „Baudžiauninkė“.  
11.10 „Alpių gelbėtojai“.  
12.45 Lietuvos aviacija. 
13.15 „Nina“. 
14.30 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“.  
15.35 „Anupama“.  
16.45 „Šeimyninės melodra
mos“. 
17.45 Gražina JanulytėBer
notienė. 
18.30 Marijampolės žinios.
19.00 Kubilkiemis – istorija 
ant ratų. 
19.30 Burlaivio „Brabander“ 
ekspedicija. 
20.00 Marijampolės žinios. 
20.30 Tarp mūzos ir gyveni

mo. Arnas Haridas. 
21.00 „Privatus detektyvas 
Dengleris. Sauganti ranka“. 
22.55 Marijampolės žinios.

6.05 „Kobra 11“.  
6.55 „Paskutinis žmogus Že
mėje“.  
7.20 Gero vakaro šou. 
8.15 „Prakeikti“. 
8.50 Vienam gale kablys. 
9.20 „Moderni šeima“.  
10.20 „Simpsonai“.  
11.20 „Vedęs ir turi vaikų“.  
12.25 „Tautos tarnas“.  
12.55 „Gelbėtojai“.  
13.55 „Kobra 11“.  
15.00 „CSI. Niujorkas“.  
16.00 „Havajai 5.0“.  
17.55 „Moderni šeima“.  
18.55 „Vedęs ir turi vaikų“.  
20.00 „Palikti su milijonu do
lerių“ (nuotykių). 
21.00 „Nešdintis visu greičiu“ 
(veiksmo). 
22.55 „Jeloustounas“.  
23.50 „Pasitikėjimas“.  
0.50 „Įrodytas nekaltumas“.  
1.40 „Skorpionas“.  

6.00 La maistas. 
6.30 Virtuvės istorijos. 
7.00 Animacija. 
8.00 TV pagalba. 
10.00 „Jausmų audros“.  
12.00 „Gražuolė Lialia“.  
13.00 „Žvaigždės istorija“.  
15.00 „Tobula kopija“.  
16.00 „Likimo karuselė“.  
17.00 „Lemties vingiai“.  
18.00 „Palikimas.  
20.00 Labanakt, vaikučiai.

21.00 „Meilės natos“ (melo
drama). 
23.00 „Palikimas“.  
1.00 TV pagalba. 

6.00, 7.30,  9.00, 10.30 Info 
diena.
7.00, 8.30,  10.00 Info ko
mentarai.
11.30 Labas vakaras, Lietuva. 
13.30 Žinios. Žinios.
14.30 Bus visko. 
15.30 KK2. 
16.00 „Egipto kapų medžio
klė“.  
17.00, 18.30, 20.00 Info die
na. 
18.00, 19.30 Info komenta
rai.
21.00 „Egipto kapų medžio
klė“.  
22.00 Labas vakaras, Lietuva. 
0.00 Dabar pasaulyje. 
0.30 Info diena.

6.00 „Heldtas. Flirtas su tei
singumu“.  
7.00 „Šeimyninės melodra
mos“.  
8.00 „Mano namai – mano 
likimas“.  
9.00 „Mirtis kalnuose“.  
10.05 „Baudžiauninkė“.  
11.10 „Alpių gelbėtojai“.  
12.15 „Heldtas. Flirtas su tei
singumu“.  
13.15 „Nina“.  
14.30 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“.  
15.35 „Anupama“.  
16.45 „Šeimyninės melodra
mos“.  
17.45 „Baudžiauninkė“.  
18.50 „Mirtis kalnuose“.  
20.00 „Įstatymas ir tvarka. 

Specialiųjų tyrimų skyrius“.  
21.00 „Privatus detektyvas 
Dengleris. Sauganti ranka“.  
22.55 „Stebuklas“.  
23.55 „Uždrausto miesto in
trigos“.  
0.55 „Privatus detektyvas 
Dengleris. Dvyliktą dieną“.  

7.30, 11.30, 20.30, 22.00, 
1.00 „Giro d’Italia” dviračių 
lenktynės.
9.30, 10.45, 18.35 Elektra va
romų kėbulinių automobilių 
lenktynės.
10.15, 19.30 Kėbulinių auto
mobilių lenktynės.
17.30 Sportinis laipiojimas.
20.00 Sporto apžvalga.
21.00 Dviračių lenktynės Ven
grijoje.
0.00 Golfo apžvalga.
0.30 Kėbulinių automobilių 
lenktynės.

  
6.00 Automobilių meistrai.
9.00 Kaip tai pagaminta?
10.00 Seni geri daiktai.
10.30, 18.00 Bilis superka 
Bruklino relikvijas.
11.00 Aukso karštligė.
12.00 Senienų rankiotojai.
13.00 Automobilių meistrai ir 
prekiautojai.
14.00 Nuogi ir įbauginti.
17.00 Pamesto bagažo aukci
onai.
17.30 Turto gelbėtojai.
19.00 Kaip tai pagaminta?
20.00 Svajonių automobilis.
22.00 Nepaprasti meistro M. 
Briuerio gebėjimai.
23.00 Mitų apie automobilius 
griovėjai.
0.00 Seni geri daiktai.
1.00 Nežinoma ekspedicija.

Antradienis, gegužės 10 d.

Trečiadienis, gegužės 11 d.



TV programos

  Linksmasis kampelis
– Padavėjau, tos musės jūsų valgyk

loje varo mane iš proto.
– Sakykite, kurios konkrečiai, ir aš 

jas išgaudysiu!
* * *

Vyras sako advokatui:
– Noriu išsiskirti su žmona.
– O kas blogai?
– Ji lankosi visuose restoranuose ir aludėse. 

Baisu.
– Tai ji tokia alkoholikė?
– Ne, ji ieško manęs.

* * *
Tėvas bara studentą:
– Užuot mokęsis, tu bėgioji paskui merginas!
– Ne visai taip, tėti...
– Tylėk! Kas čia tėvas – tu ar aš!
– Abu, tėti, abu...

* * *
Karosas pasakoja kitam karosui:
– Žinai, tu gal ir nepatikėsi, bet tas žvejys, nuo 

kurio meškerės vakar nutrūkau, svėrė mažiausiai 
90 kg...

* * *
Mokytoja grąžina Petriukui jo namų darbų 

sasiuvinį ir sako:
– Pasakyk sąžiningai, ar tavo tėvui kas nors 

padeda?

6.02 Labas rytas, Lietuva.
8.55 „Detektyvas Monkas“.
9.40 „Komisaras Reksas“.
10.30 „Tarnauti ir ginti“.
11.30 Kas ir kodėl?
12.00 Gamtininko užrašai.
12.30 Nacionalinė ekspedi
cija.
13.30 Čia mano sodas. 
14.00, 15.00, 16.00 Žinios. 
14.20 Laba diena, Lietuva.
16.30 „Pagalbos šauksmas“.
17.15 „Ponių rojus“.
18.00 Kas ir kodėl? 
18.30 Svarbi valanda.
19.30 Vartotojų kontrolė. 
20.30 Panorama.
21.30 Įžanga į „Euroviziją 
2022“ Turine.
22.00 Eurovizija 2022. II 
pusfinalis. Tiesiogiai.
0.05 „Komisaras Reksas“.
1.00, 2.00  LRT radijo ži
nios.
1.05 Vartotojų kontrolė. 

6.00 „Rimti reikalai“.
6.30 Šeškinės 20. 
7.30 KK2.
8.00 „Volkeris, Teksaso rein
džeris“.
10.00 Ūkininkas ieško žmo
nos.
11.00 Keičiu žmoną.
12.00 Speciali žinių laida.
13.20 Turtuolė varguolė.
14.30 „Pabelsk į mano širdį“.
15.30 „Uždraustas vaisius“.
16.35 Labas vakaras, Lietu
va. 
18.30 Žinios.
19.30 KK2. 
20.00 Bučiuoju. Rūta.

6.02 Labas rytas, Lietuva.
8.55 „Detektyvas Monkas“.
9.40 „Komisaras Reksas“.
10.30 „Tarnauti ir ginti“.
11.30 Kas ir kodėl?
12.00 Pusryčiai pas kaimyną.
12.30 Širdyje lietuvis. 
13.30 „Euromaxx“.
14.00, 15.00, 16.00 Žinios. 
14.20 Laba diena, Lietuva.
16.30 „Pagalbos šauksmas“.
17.15 „Ponių rojus“.
18.00 Kas ir kodėl? 
18.30 Svarbi valanda.
19.30 Beatos virtuvė. 
20.30 Panorama.
21.30 Auksinis protas. 
22.55 „Laisvės kaina“.
0.35 „Egzaminas“ (drama). 

6.00 „Rimti reikalai“.
6.30 Bučiuoju. Rūta.
7.30 KK2.
8.00 „Volkeris, Teksaso rein
džeris“.
10.00 Ūkininkas ieško žmo
nos.
11.00 Keičiu žmoną.
12.00 Speciali žinių laida.
13.20 Turtuolė varguolė.
14.30 „Pabelsk į mano širdį“.
15.30 „Uždraustas vaisius“.
16.35 Labas vakaras, Lietuva. 
18.30 Žinios.
19.30 KK2 penktadienis. 
21.00 „Bėgte visą naktį“ (dra
ma).
23.20 „Daktaras Miegas“ 
(siaubo). 

6.05 „Privatus detektyvas 
Magnumas“.
7.00 Mano virtuvė geriausia.
8.25 „Teisingumo agentai“.
9.30 „Kalnietis“.
10.35 „Seklys ir Makaulė“.
11.35 „Mentalistas“.
12.35 „Privatus detektyvas 
Magnumas“.
13.30 Mano virtuvė geriau
sia.

21.00 „Rimti reikalai“.
21.30 Žinios.
22.30 „Pasaulinis karas Z“ 
(trileris).
0.50 „Paskutinis laivas“.
1.50 „Mirtinas šūvis“ (trile
ris).

6.05 „CSI. Majamis“.
7.00 Mano virtuvė geriausia.
8.25 „Teisingumo agentai“.
9.30 „Kalnietis“.
10.35 Iškvietimas.
11.35 „Mentalistas“.
12.35 „Privatus detektyvas 
Magnumas“.
13.30 Mano virtuvė geriau
sia.
14.50 „Teisingumo agentai“.
16.00 „Kalnietis“.
17.00 Info diena.
17.30 „Mentalistas“.
18.30 „Seklys ir Makaulė“.
19.30 „Akloji zona“.
20.30 Pričiupom!
21.00 „Mobilusis“ (trileris).
22.55 „Druska“ (veiksmo).
0.55 „Strėlė“.
1.55 „Akloji zona“.

6.00 Animacija.
8.00 Gero vakaro šou.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Mažoji našlė“.
11.00 „Aistros spalva“.
12.00 „Nuodėminga žemė“.
13.00 „Meilės gijos“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 Žinios.
16.30 TV pagalba.
18.30 Žinios.
19.30 Farai. 
20.30 „Tautos tarnas“.
21.00 „Prakeikti“. 

21.30  Žinios.
22.30 „Nesunaikinamieji“ 
(nuotykių).
0.35 „Bulis“.
1.35 „Elementaru“. 

6.05 Tai kur toliau? 
7.00 Animacija. 
7.50 „Į žvaigždes“ (dok.).
8.25 Kultūringai su Nome
da.
9.20 Labas rytas, Lietuva.
11.50 Trembita.
12.20 Gyvenk kaip galima 
švariau. 
12.50 Kultūringai su Nome
da. 
13.45 Teatro biografijos. 
14.45 „Už mūsų ir jūsų lais
vę“ (dok.).
15.45 Animacija. 
16.40 „Aistra varžytis“.
17.10 „Tarnauti ir ginti“.
18.10 „Seselė Beti“.
19.00 Veranda. 
19.30 „Autoritarizmo apnuo
dyta Rusija“ (dok.).
20.30 Panorama.
21.30 3 minutės iki kino. 
21.33 „Adomas“ (drama).
23.15 „Euromaxx“. 
23.45 Mokslo ekspresas. 
0.00 DW naujienos.
0.15 Dabar pasaulyje. 
0.40 „Skyrybų vadovas drau
gėms“.
1.25 Duokim garo! 

6.30 Klausimėlis.
7.00 „Reali mistika“.
8.00 „Daktarė Kovalčiuk“.

9.00 „Pėdsakas. Ukraina“.
10.05 „Gyvenimo linija“.
11.10 „Neišsižadėk“.
12.30 Lietuva tiesiogiai.
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00, 18.00, 20.00, 22.30 
Reporteris.
16.30, 23.30 Oponentai. 
17.30, 20.50 „Aiškiaregė“.
18.30, 23.00 Lietuva tiesio
giai. 
19.00 „Reali mistika“.
21.25 „Neišsižadėk“.
0.30 „Vieno nusikaltimo is
torija“.

7.30 Marijampolės žinios.
8.00 „Mano namai – mano 
likimas“.
9.00 „Mirtis kalnuose“.
10.05 „Baudžiauninkė“.
11.10 „Alpių gelbėtojai“.
12.15 Marijampolės žinios.
12.45 Kubilkiemis – istorija 
ant ratų.
13.15 „Nina“. 
14.30 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“. 
15.35 „Anupama“. 
16.45 Šeimyninės melodra
mos.
17.45 Lietuvos darželių gė
lės.
18.15 Neprigausi. 
18.30 Marijampolės žinios.
19.00 Vytenio bataliono 
šauktiniai – tik savanoriai.
19.30 Išgirsk mano istoriją.
20.00 Marijampolės žinios.

20.30 Nepriklausomybės ko
vų verpetuose.
21.00 „Nusikaltimas šiaurėje. 
Zyversas ir bemiegės naktys“.
22.55 Marijampolės žinios.

6.05 „Kobra 11“.
6.55 „Paskutinis žmogus Že
mėje“.
7.20 Gero vakaro šou“.
8.20 „Prakeikti“. 
8.50 Praeities žvalgas.
9.20 „Moderni šeima“.
10.20 „Simpsonai“.
11.20 „Vedęs ir turi vaikų“.
12.25 „Tautos tarnas“.
12.55 „Gelbėtojai“.
13.55 „Kobra 11“.
16.00 „Havajai 5.0“.
17.55 „Moderni šeima“.
18.55 „Vedęs ir turi vaikų“.
20.00 „Palikti su milijonu 
dolerių“.
21.00 „Trys stendai prie 
Ebingo, Misūryje“ (drama).
23.20 „Jeloustounas“.
0.20 „Pasitikėjimas“.
1.25 „Įrodytas nekaltumas“.

6.00 Gardu Gardu.
6.40 Amžius – ne riba.
7.00 Animacija.
8.00 TV pagalba.
10.00 „Jausmų audros“.
12.00 „Gražuolė Lialia“.
13.00 „Žvaigždės istorija“.
15.00 „Tobula kopija“.
16.00 „Likimo karuselė“.
17.00 „Lemties vingiai“.
18.00 „Palikimas“.
20.00 Labanakt, vaikučiai.

21.00 „Susitikime Niujorke“ 
(melodrama).
23.00 „Palikimas“.
1.00 TV pagalba.

6.00, 7.30, 9.00, 10.30 Info 
diena.
7.00, 8.30, 10.00 Info ko
mentarai.
11.30 Labas vakaras, Lietu
va.
13.30 Žinios.
14.30 Šeškinės 20.
15.30 KK2.
16.00 „Egipto kapų medžio
klė“.
17.00, 18.30, 20.00, 0.30, 
2.00 Info diena. 
18.00, 19.30, 1.30 Info ko
mentarai.
21.00 „Nematomi Italijos 
miestai“.
22.00 Labas vakaras, Lietu
va. 
0.00 Dabar pasaulyje. 

6.00 „Heldtas. Flirtas su tei
singumu“.
7.00 Šeimyninės melodra
mos.
8.00 „Mano namai – mano 
likimas“.
9.00 „Mirtis kalnuose“.
10.05 „Baudžiauninkė“.
11.10 „Alpių gelbėtojai“.
12.15 „Heldtas. Flirtas su tei
singumu“.
13.15 „Nina“.
14.30 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“.
15.35 „Anupama“.
16.45 Šeimyninės melodra
mos.
17.45 „Baudžiauninkė“.

18.50 „Mirtis kalnuose“.
20.00 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“.
21.00 „Nusikaltimas šiaurėje. 
Zyversas ir bemiegės naktys“.
22.55 „Stebuklas“.
23.55 „Uždrausto miesto in
trigos“.
0.55 „Privatus detektyvas 
Dengleris. Sauganti ranka“. 

6.30 Kėbulinių automobilių 
lenktynės.
7.30, 12.30, 22.00, 1.00 
„Giro d’Italia“ dviračių lenk
tynės.
9.30, 21.00 Dviračių lenkty
nės Vengrijoje.
10.30 Golfo apžvalga.
11.00 Sporto apžvalga.
11.30, 19.30 Triatlonas. Su
perlyga.
18.50 Teniso apžvalga.
20.30, 0.00 Elektra varomų 
kėbulinių automobilių lenk
tynės.

  
6.00 Automobilių meistrai.
9.00 Kaip tai pagaminta?
10.00 Seni geri daiktai.
10.30, 18.00, 21.00 Bilis su
perka Bruklino relikvijas.
11.00 Aukso karštligė.
12.00, 17.30, 0.00 Seni geri 
daiktai.
13.00, 20.00 Automobilių 
meistrai ir prekiautojai.
14.00, 23.00 Klasikiniai au
tomobiliai.
17.00 Pamesto bagažo auk
cionai.
18.30 Turto gelbėtojai.
19.00 Kaip tai veikia?
22.00 Restauratoriai.
1.00 Nežinoma ekspedicija.

14.50 „Teisingumo agentai“.
16.00 „Kalnietis“.
17.00 Info diena.
17.30 „Mentalistas“.
18.30 „Betsafe“–LKL čempio
natas. Pusfinalio rungtynės. 
Tiesiogiai.
21.00 Amerikietiškos imty
nės.
23.00 „Kolibrio efektas“ 
(veiksmo).
1.00 „Mobilusis“ (trileris).

6.00 Animacija.
8.00 Farai.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Mažoji našlė“.
11.00 „Aistros spalva“.
12.00 „Nuodėminga žemė“.
13.00 „Meilės gijos“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 Žinios.
16.30 TV pagalba.
18.30 Žinios.
19.30 „Ledo šalis“ (animaci
nis).
21.25 „Karibų piratai. Ant 
keistų bangų“ (fantastinis).
0.20 „Žudikės maniakės užra
šai“ (mistinis).
2.10 „Paliktieji“ (drama).

6.05 Klauskite daktaro. 
7.00 Animacija.
7.50 Dainų dainelė 2022. 
9.20 Labas rytas, Lietuva.
11.50 Mūsų rusų gatvė. 
12.20 Mokslo ekspresas. 
12.50 Stambiu planu. 
13.45 Zachor. Atsimink. 
14.45 „Autoritarizmo apnuo
dyta Rusija“ (dok.).
15.45 Animacija.
16.40 „Aistra varžytis“.
17.10 „Tarnauti ir ginti“.
18.10 „Seselė Beti“.
19.00 Kultūros diena. 
19.30 Fokusas.
20.30 Panorama.
21.30 „Inid“ (drama).
23.00 „Vilnius Mama Jazz 

2021“. 
0.35 DW naujienos.
0.50 Dabar pasaulyje.
1.15 „Adomas“ (drama).

5.15 Nauja diena. 
6.30 Klausimėlis. 
7.00 „Reali mistika“.
8.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
9.00 „Pėdsakas. Ukraina“.
10.05 „Gyvenimo linija“.
11.10 „Neišsižadėk“.
12.30 Lietuva tiesiogiai. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Vieno nusikaltimo is
torija“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00, 18.00, 20.00, 22.30 
Reporteris.
16.30, 23.30 Laisvės TV va
landa. 
17.30, 20.50 „Aiškiaregė“.
18.30, 23.00 Lietuva tiesio
giai. 
19.00, 1.30 „Reali mistika“.
21.25 „Neišsižadėk“.
0.30 „Vieno nusikaltimo is
torija“.

7.30 Marijampolės žinios.
8.00 „Mano namai – mano 
likimas“.
9.00 „Mirtis kalnuose“. 
10.05 „Baudžiauninkė“.
11.10 „Alpių gelbėtojai“. 
12.15 Marijampolės žinios.
12.45 Vytenio bataliono 
šauktiniai – tik savanoriai.
13.15 „Nina“.
14.30 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“.
15.35 „Anupama“.
16.45 Šeimyninės melodra
mos.
17.45 Susitikimai. 
18.30 Marijampolės žinios.
19.00 Kauno istorijos. Čiur
lionis. 
19.30 Lietuvių ir latvių ko

11.30 Labas vakaras, Lietuva.
13.30 Žinios. 
14.30 Bučiuoju. Rūta.
15.30 KK2.
16.00 „Nematomi Italijos 
miestai“.
17.00, 18.30, 20.00, 0.30, 
2.00 Info diena. 
18.00, 19.30, 1.30 @rimvy
dasvalatka. 
21.00 „Nematomi Italijos 
miestai“.
22.00 Labas vakaras, Lietuva.
0.00 Dabar pasaulyje. 

6.00 „Heldtas. Flirtas su tei
singumu“.
7.00 Šeimyninės melodra
mos.
8.00 „Mano namai – mano 
likimas“.
9.00 „Mirtis kalnuose“.
10.05 „Baudžiauninkė“.
11.10 „Alpių gelbėtojai“.
12.15 „Heldtas. Flirtas su tei
singumu“.
13.15 „Nina“.
14.30 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“.
15.35 „Anupama“.
16.45 Šeimyninės melodra
mos.
17.45 „Baudžiauninkė“.
18.50 „Mirtis kalnuose“.
20.00 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“.
21.00 „Purpurinės upės. Pa
skutinis teismas“.
23.25 „Lemtinga gintis“ (tri
leris).
1.20 „Nusikaltimas šiaurėje. 
Zyversas ir bemiegės naktys“. 

6.30 Elektra varomų kėbuli
nių automobilių lenktynės.
7.30, 11.30, 22.00, 1.00 
„Giro d’Italia“ dviračių lenk
tynės.
9.30 Pasaulio automobilių 

išt vermės čempionatas.
10.30 Olimpinė panorama.
18.50 Teniso apžvalga.
20.00, 0.00 Elektromobilių 
„Formulė E“ lenktynės Ber
lyne.
21.00 Dviračių lenktynės 
Vengrijoje.

  
6.00 Automobilių meistrai.
9.00 Kaip tai pagaminta?
10.00 Seni geri daiktai.
10.30 Bilis superka Bruklino 
relikvijas.
11.00 Aukso karštligė.
12.00 Senienų žinovai.
13.00 Svajonių automobilis.

14.00 Sunkvežimių vairuo
tojai.
17.00 Pamesto bagažo aukci
onai.
17.30 Seni geri daiktai.
18.00 Bilis superka Bruklino 
relikvijas.
18.30 Turto gelbėtojai.
19.00 Kaip tai veikia?
20.00 Automobilių meistrai 
ir prekiautojai.
21.00 Bičių valdovas.
22.00 Pavojingas laimikis.
23.00 Būsto gelbėjimo ope
racija.
0.00 Seni geri daiktai.
1.00 Nežinoma ekspedicija.

vos.
20.00 Marijampolės žinios.
20.30 Vyrų šešėlyje. 
21.00 „Purpurinės upės. Pa
skutinis teismas“. 
22.15 Marijampolės žinios.

6.55 „Mikė“.
7.20 Gero vakaro šou.
8.15 „PrakeiktiV“.
8.50 Statybų gidas.
9.20 „Moderni šeima“.
10.20 „Simpsonai“.
11.20 „Vedęs ir turi vaikų“.
12.25 „Tautos tarnas“.
12.55 „Gelbėtojai“.
13.55 „Kobra 11“.
15.00 „CSI. Niujorkas“.
16.00 „Havajai 5.0“.
17.55 „Moderni šeima“.
18.55 „Vedęs ir turi vaikų“.
20.00 Farai.
21.00 Žinios.
22.00 „Vaikštant tarp antka
pių“ (mistinis).
0.20 „Trys stendai prie Ebin
go, Misūryje“ (drama).

6.00 Pasaulis pagal moteris.
7.00 Animacija.
8.00 TV pagalba.
10.00 „Jausmų audros“.
12.00 „Gražuolė Lialia“.
13.00 „Žvaigždės istorija“.
15.00 „Tobula kopija“.
16.00 „Likimo karuselė“.
17.00 „Lemties vingiai“.
18.00 „Palikimas“.
20.00 Labanakt, vaikučiai.
21.00 „Gražus sūnus“ (dra
ma).
23.20 „Palikimas“.
1.25 TV pagalba.

6.00, 7.30, 9.00, 10.30 Info 
diena.
7.00, 8.30, 10.00 Info ko
mentarai.

Ketvirtadienis, gegužės 12 d.

Penktadienis, gegužės 13 d.



TV programos

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.

Galite tikėti, galite netikėti

6.02 Vartotojų kontrolė.
7.00 Klauskite daktaro. 
8.00 Beatos virtuvė. 
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.45 „Maži, bet ypatingi. 
Vorai“ (dok.).
12.35 „Lotynų Amerikos pla
tybėse“.
13.30 „Jaunasis Montalba
nas“.
15.30 Žinios. 
15.45 Sveikinimų koncertas. 
17.30 Klauskite daktaro.
18.30 Žinios. 
19.00 Langas į valdžią. 
19.30 Stilius. 
20.30 Panorama.
21.00 Valanda iki „Eurovizi
jos“.
22.00 Eurovizija 2022. Fina
las. Tiesiogiai.
2.00 „Inid“ (drama).

6.35 Animacija.
9.55 „Klara ir stebuklingasis 
drakonas“ (animacinis).
11.40 „Laisvės troškimas“ 
(komedija).
13.55 „Atsargiai – gorila!“ 
(nuotykių).
15.45 „Gamtos jėgos“ (kome
dija).
17.55 Gyvūnų pasaulis. 
18.30 Žinios.
19.30 „Kung Fu Panda 2“ 
(animacinis).
21.20 „Striksės“ (komedija).
23.10 „Be įsipareigojimų“ 
(komedija).
1.20 „Bėgte visą naktį“ (dra
ma).

6.00 Info komentarai.
7.00 „Negyvenamose salose 
su Beru Grilsu“.
8.00 Varom!
8.30 Pričiupom!
9.00 Sveikatos kodas. 
10.00 „Neatrasta Indonezi
ja“.
11.10 „Negyvenamose salose 
su Beru Grilsu“.
12.15 „Padėtis nevaldoma. 
Žmonijos katastrofos“.
13.30 Pragaro virtuvė.
14.30 Ekstrasensų mūšis.
17.00 „Betsafe“–LKL čempi
onatas. Pusfinalio rungtynės. 
Tiesiogiai.
19.30 Kaukės.
22.00 „Sąjungininkai“ (dra
ma).
0.25 „Pjūklas 3D. Spąstai at
gyja“ (siaubo). 

6.00 Animacija.
9.00 Amžius – ne riba.
9.30 Sveikata.lt.
10.00 Virtuvės istorijos.
10.30 Gardu Gardu.
11.00 Penkių žvaigždučių 
būstas.
11.30 „Didysis barjerinis ri
fas“.
12.35 Laukinė karalystė.
13.45 „Šuns dienos“ (melo
drama).
16.05 „Prancūziškas bučinys“ 
(melodrama).
18.30 Žinios.
19.30 Žaidimas „galvOK“. 
21.30 „Atsiprašome, nerado
me jūsų“ (drama).
23.40 „Palikti vandenyne 3. 
Tarp ryklių“ (drama).
1.10 „Nesunaikinamieji“ 
(nuotykių).

6.05 Auksinis protas. 
7.30 Keliai. Mašinos. Žmo
nės. 
8.00 Čia mano sodas. 
8.30 Gamtininko užrašai.

9.00 Į sveikatą! 
9.30 Gyvenk kaip galima šva
riau. 
10.00 Kas geresnio, kaimyne? 
10.30 Vilniaus sąsiuvinis. 
11.00 Trembita.
11.30 Mūsų rusų gatvė. 
12.00 Smalsumo genas. 
12.30 Pasivaikščiojimai. 
13.00 „Pažinti Japoniją“.
13.30 „Euromaxx“.
14.00 Mano geriausias drau
gas. 
14.30 „Reimis ir Džiulijet“ 
(nuotykių).
16.00 Vilniaus knygų mugė 
2022.
16.50 V. Mačernis. Viltis. 
17.00 Veranda. .
17.30 „Dizainas“.
18.00 Mokslo ekspresas. 
18.30 Teatro biografijos. 
19.25 Vizionieriai. 
19.30 „Nuostabios mintys“.
20.00 Čia – kinas. 
20.30 Panorama.
21.00 Kine kaip kine.
21.30 „Tulpių laukas“ (dok.).
22.45 „Vilnius Mama Jazz 
2021“. 
23.40 Pasivaikščiojimai. 
0.10 Dabar pasaulyje.
0.35 Panorama.
1.05 „Egzaminas“ (drama). 

6.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
8.00 „Vyrų šešėlyje.
8.30 Ekovirusas. 
9.00 „Aiškiaregė“.
10.00 Vantos lapas.
10.30 Klausimėlis. 
11.00 Švarūs miestai.
11.30 Inovacijų DNR. 
12.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“
14.00 „Pėdsakas. Ukraina“.
16.00 Žinios.
16.30 Lietuvos dvarai.
17.00 Miško balsas. 
17.30 Vantos lapas.
18.00, 20.00, 22.30 Žinios.
18.30 Bušido ringas. 
19.00 „Reali mistika“.
20.30 Kaip naciai pralaimėjo 
karą. 
23.00 „Vieno nusikaltimo is
torija“.
1.00 „Pėdsakas. Ukraina“.

8.30 Marijampolės žinios. 
9.00 „Alpių gelbėtojai“.
11.00 „Danė Lovinski“. 
12.00 Džeimio ir Džimio ku
linarinės dvikovos.
14.05 Šventės su Ana.
14.35 „Mylėk savo sodą“.
15.45 „Mano likimo žaidi
mai“.
17.45 „Raudonas kambarys“.
18.45 Dideli – maži dalykai. 
18.50 Marijampolės savaitė. 
19.20 Sveikinimų koncertas. 
20.00 Galiūnių turnyras Ma
rijampolėje.
21.00 „Vera. Spąstai varnoms“ 
(detektyvas).
22.55 „Pagauk, jei gali“ (dra
ma).
1.50 „Purpurinės upės. Pasku
tinis teismas“ (detektyvas).

6.10 Sandėlių karai.
6.35 Pragaro kelias.
7.30 Visureigiais per Aliaską.
8.30 Kalnų vyrai.
9.30 Statybų gidas.
10.00 Autopilotas.
10.30 „Gazas“ dugnas. 
11.00 Sandėlių karai.
11.30 Nematomos karalystės.
12.40 Izraelio laukinė gamta.
13.50 Bomba.
14.55 Pragaro kelias.
16.00 Sandėlių karai.
18.00 Amerikos dainų kovos.
20.00 B. Grylsas. Laukinis iš

šūkis žvaigždėms.
21.00 Žinios.
22.00 „Benas grįžo į namus“ 
(drama).
0.05 „Vaikštant tarp antka
pių“ (mistinis).
2.10 Amerikos talentai.

6.25 Menų sala.
7.00 Žiūrėk! Geras!
7.30 Animacija.
12.00 Tavo augintinis.
12.30 Tik tai, kas tikra.
13.00 Lengvi Džeimio Olive
rio patiekalai kasdienai.
13.30 Didžiosios Britanijos 
kepėjų kovos.
15.00 Pirmieji pasimatymai.
16.00 „Skaudžiau už liepsną“ 
(drama).
17.00 „Viltis“.
18.05 „Sendaikčių išpardavi
mo paslaptis. Vestuvinė suk
nelė“ (drama).
20.00 Labanakt, vaikučiai.
21.00 „Gotlando detektyvas. 
Baimės dienos“.
23.00 „Gražus sūnus“ (dra
ma).
1.20 „Braškės pavasarį“ (me
lodrama).

6.00 Labas vakaras, Lietuva.
8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 
14.00  Info diena.
9.00, 10.30, 12.00, 13.30 @
rimvydasvalatka.
16.00 KK2 penktadienis.
17.30 KK2.
19.30 Nuo... Iki... 
20.30 Bučiuoju. Rūta.
21.30 Tauro ragas.
22.00 Žinios.
23.00 „Karališkieji mitai ir 
paslaptys“.
0.00 Dabar pasaulyje.
0.30 Miško atspalviai. 
1.00 Gyvūnų pasaulis.
1.30 Šeškinės 20. 

6.25 Gynybinis paveldas Lie
tuvoje. Kauno tvirtovė. 
7.00 Informacinių mitų grio
vėjai.
7.30 „Pakvaišusi porelė“.
9.00 „Alpių gelbėtojai“.
11.00 „Danė Lovinski“.
12.00 Džeimio ir Džimio ku
linarinės dvikovos.
14.05 Šventės su Ana.
14.35 „Mylėk savo sodą“.
15.45 „Mano likimo žaidi
mai“.
17.45 „Raudonas kambarys“.
18.45 „Laukinis miestas“.
19.45 „Žingsnis iki dangaus“.
21.00 „Vera. Spąstai varnoms“ 
(detektyvas).
22.55 „Pagauk, jei gali“ (dra
ma).
1.50 „Purpurinės upės. Pa
skutinis teismas“. 

7.00 Vokietijos BBL krepši
nio lyga. 
8.50 Lengvoji atletika. Japo
nija. 
10.50 Vokietijos BBL krepši
nio lyga. 
12.20 Salės futbolo pasaulio 
čempionato atranka. D Gru
pė. Lietuva–Turkija.
14.10 Baltijos rankinio lyga. 
Finalas.
15.50 Herojai. 
16.50 Šiaurės Europos krepši
nio lyga. Finalas.
18.10 Vokietijos BBL krepši
nio lyga. FC Miuncheno „Ba
yern“ – Berlino „Alba“.
20.00 Baltijos rankinio lyga. 
Dėl trečiosios vietos.
21.20 ATP Tenisas. Marokas. 
Finalas.
23.20 Čempionas
1.50 Vokietijos BBL krepši
nio lyga. 

Šeštadienis, gegužės 14 d.

AVINAS. Savaitės pradžioje 
teks atsakingiau vykdyti tė
viškas arba pedagogines parei
gas. Jei patys to nesuvokiate, 
gausite pastabų iš aplinkinių. 
Galbūt vyks jūsų galimybių 
tikrinimas darbe. Pasinaudo
kite savo stiprybėmis, kompe
tencija. Pasisaugokite traumų. 
Savaitgalį prioritetą teikite 
santykiams. Nenusiminkite 
dėl kritikos. Tai atskleis, ką 
darote ne taip.
JAUTIS. Šios savaitės pra
džioje iš artimų žmonių galite 
sulaukti priekaištų, kad jums 
per mažai rūpi jų emocinės, 
psichologinės problemos. 
Regis, kažkam išties reikia 
neatidėliotinos pagalbos. Ga
lite pasireikšti kūrybiniuose 
projektuose, konkursuose. 
Savaitgalį jūsų laukia įvairūs 
darbai. Galbūt talkinsite gi
minaičiui ar draugui. Visgi po 
to galite nusiminti dėl nepa
rodyto dėkingumo ar pan.
DVYNIAI. Šią savaitę jus 
labiau domins tai, kas būtų 
naudinga ir praktiška šeimai 
gerinant gyvenimo sąlygas ir 
pan. Regis, būsite raginami 
kažką pirkti, investuoti. Pra
vartu kartu su artimaisiais ap
tarti šeimai svarbius planus, 
bendrą biudžetą, susitvarkyti 
namus, peržiūrėti garderobą. 
Savaitgalį turbūt įsigysite no
rimų prekių, užsisakysite pas
laugų. Rūpesčių gali kilti dėl 
augintinių arba kelionės.
VĖŽYS. Šią savaitę būsite 
nusiteikę siekti materialinio 

ir kitokio stabilumo, tvarkyti 
dokumentus, informacijos 
srautus. Jausitės pakankamai 
racionalūs ir kompetentin
gi. Savaitės pabaigoje mintys 
labiausiai suksis apie buitį, 
šeimą. Turbūt pavyks šį tą nu
veikti namuose, ūkyje. Regis, 
kiek pasiklysite tarp pareigų ir 
pagundų. Gali būti, kad su
lauksite pavydo scenos.
LIŪTAS. Šią savaitę gali 
spręstis pinigų, nuosavybės 
klausimas, teks labiau rūpintis 
nekilnojamojo turto, žemės 
reikalais. Galimi susitikimai 
su oficialiais veikėjais, politi
kais, užsieniečiais. Taps aki
vaizdu, kad reikia labiau su
konkretinti užduotis, sąlygas, 
tarpusavio įsipareigojimus. 
Savaitgalį tam tikra prasme 
galite pasijusti pralaimėję ar
ba neįvertinti.
MERGELĖ. Savaitės pradžio
je nerimausite dėl sveikatos, 
finansų ir kitų gyvenimo iššū
kių. Stenkitės išsaugoti emo
cinę pusiausvyrą. Nesiremkite 
nepatikrintais faktais, paska
lomis. Saugokitės traumų, 
avarijų, gaisro. Jeigu ketinate 
investuoti, užsiimti verslu, 
atsakingai pasiskaičiuokite, 
kas jums būtų naudingiau. 
Galbūt užsisakysite reikalingą 
prekę ar paslaugą. Savaitgalį 
galimos netikėtos išlaidos. At
sargiai kelyje.

SVARSTYKLĖS. Savaitės pra
džioje jūsų gali būti prašoma 
rimtai įsipareigoti, prisijungti 
prie tam tikros grupės ar vei
klos. Derėtų labiau saugoti 
savas ir svetimas paslaptis, o 
svarbiausia – sveikatą ir pini
ginę. Savaitgalį pasireikš nuo
taikų kaita, viršų dažnai ims 
emocijos. Regis, neatsispirsite 
pagundai išlaidauti. Mažiau 
galvokite apie darbą, politiką. 
Labiau rūpinkitės vaikais.
SKORPIONAS. Savaitės 
pradžia bus emociškai ne
lengva, tačiau produktyvi 
dalykiškiems žmonėms, gal
vojantiems apie karjeros pers
pektyvas, verslo partnerystę. 
Aktyviai rodysite iniciatyvą, 
su užsidegimu imsitės visuo
meninių reikalų. Galbūt su
voksite, ko jums nereikia, bet 
yra primetama. Nesivelkite į 
intrigas, konfliktus. Saugoki
te sveikatą.
ŠAULYS. Savaitės pradžioje 
teks pasiryžti dalykiniams 
pokalbiams, vizitams pas val
dininkus arba studijų atsiskai
tymams. Bet kuriuo atveju, 
privalėsite įtemptai pasimoky
ti ir padirbėti. Savaitės antroje 
pusėje paaiškės, kaip svarbu 
derinti planus, veiksmus su 
kolektyvu ar komanda, kartu 
priimti sprendimus. Galimas 
draugystės išbandymas, kurį 
išlaikyti bus nelengva.

OŽIARAGIS. Savaitės pra
džia bus gana įtempta. Regis, 
turėsite nenumatytų išlaidų ar 
reikalų su kreditoriais, antsto
liais, draudimo specialistais 
ar pan. Pravartu peržiūrėti 
dokumentus ir įvesti reikiamą 
tvarką tiek juose, tiek darbo 
aplinkoje. Netgi savaitgalį 
be darbo jums sėdėti neteks. 
Tai erzins, jeigu norisi tiesiog 
pabendrauti socialiniuose tin
kluose arba realiai susitikti su 
draugais.
VANDENIS. Savaitės pra
džioje nieko gero nesitikėkite, 
jei vengiate įsipareigojimų 
ir negerbiate tų, kurie jų ne
vengia, stengiasi. Kritikuoti, 
priekaištauti visi sugeba. Ver
čiau nekenkite savo reputa
cijai. Jeigu jums teks kai ką 
nuspręsti srityje, susijusioje su 
paskolomis, nekilnojamuoju 
turtu, draudimu, nuoma ar 
investicijomis, įvertinkite ga
limas rizikas. Gali tekti daly
vauti svarbiame renginyje.
ŽUVYS. Šią savaitę labai iš
rankiai vertinsite savo ir aplin
kinių išvaizdą, darbo kokybę. 
Gali atsinaujinti seni ryšiai – 
tiek dalykiniai, tiek asmeni
niai. Aktyviai bendrausite, 
tačiau atsiras oponuojančių 
pašnekovų. Nuo ketvirtadie
nio atsakingai atlikite būtinas 
verslo, finansines operacijas, 
pasidomėkite mokesčių, vers
lo naujovėmis. Tai gali padėti 
suvaldyti situaciją, išvengti 
apgaulių.

Pagal ELTĄ

Balandžio 30 d. kryžiažodžio (HEGZAMETRAS) prizų laimėtojai: Genovaitė Stankevičienė iš 
Griškabūdžio, Šakių r., ir Karolina Brazytė iš Paikiškių k., Marijampolės sav. Prizus atsiimti (pateikus 
asmens dokumentą) „Sotas, pica“, Vilkaviškio g. 78, Marijampolėje, tel. 8 688 14644. 
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Naujoji Tarybos dauguma 
postus dalijasi politinio 

šantažo būdu
Kalvarijos savivaldybės tary

bos naujajai daugumai (Lietuvos 
socialdemokratų partija, kuriai 
priklauso Edgaras Kabelka, Tėvy
nės sąjungaLietuvos krikščionys 
demokratai – Jurgita Arelienė, 
Vytenis Skilandis, Juozas Švedas, 
Lietuvos Respublikos liberalų 
sąjūdis – Kęstutis Bagdanavi
čius, Nerijus Šidlauskas, Algirdas 
Liutkevičius, partija Tvarka ir 
teisingumas – Algis Kleinikas, 
Neringa Kalvaitienė, Darbo par
tija – Antanas Burinskas, Renata 
Jarimavičienė, Socialdarbiečių 
partija – Rimas Sujeta) atleidus 
Administracijos direktorių Kęstą 
Spūdį ir jo pavaduotoją Karolį 
Babecką, Savivaldybės adminis
tracija nuo vasario 17 d. dirbo be 
Administracijos direktoriaus. 

Per visą šį laiką Kalvarijos sa
vivaldybės meras siūlė grąžinti į 
Administracijos direktoriaus postą 
Kęstą Spūdį, bet Taryba jo kandi
datūrai nepritarė. Kitame Tarybos 
posėdyje buvo pasiūlyta Algirdo 
Bansevičiaus kandidatūra, bet ir 
šiam kandidatui naujoji daugu
ma nepritarė. Buvo pasiūlyti keli 
valstybės tarnautojai laikinai eiti 
Kalvarijos savivaldybės adminis
tracijos direktoriaus pareigas: Vilija 
Remeikienė (Sangrūdos seniūnė), 
Erika Stankevičienė, (Švietimo, 
kultūros ir sporto skyriaus vedėja), 
tačiau naujai susidariusi dauguma 
ir šiems kandidatams nepritarė.

Neatsitiktinai kalbama apie 
tai, kad Savivaldybės tarybos narių 
dauguma užsiima politiniu šanta
žu prieš merą. „Atleidę Adminis
tracijos direktorių, jo pavaduotoją 
ir nepritardami nė vienai mano 
pasiūlytai kandidatūrai, Tarybos 
nariai puikiai suprato, kokioje 
situacijoje atsidursiu. Gyventojai 
negaus išmokų, darbuotojai – at
lyginimų, tai reiškia, kad patys gy
ventojai ir darbuotojai ims mane 
spausti. Atsižvelgiant į tai, kad 

Kalvarijos savivaldybėje politinio sutarimo rasti nepavyko
Savivaldybei gresia tiesioginis valdymas. Ši galimybė nedžiugina, nes kas geriau už vietos valdžios atstovus žino savivaldybės problemas, kurias reikia spręsti. Bet 

atrodo, kad kitos išeities naujoji Tarybos dauguma nepaliko.

nebeturime politinės daugumos 
Taryboje, naujoji dauguma galės 
paskirti sau lojalų Administracijos 
direktorių. Ypač patogu ateiti dirb
ti į Administraciją dabar, juk jau 
sudėti tvirti pagrindai svarbiems 
darbams, viskas suplanuota ir ap
skaičiuota. Šių metų savivaldybės 
biudžetas siekia 9,2 mln. Eur, tai 
1,87 mln. Eur daugiau nei praė
jusiais metais, ir tai yra geriausias 
kryptingo darbo rezultatas. Admi
nistracijos direktoriaus dėmesys 
ir didesnė kontrolė Savivaldybės 
administracijos finansinei padė
čiai leido sutaupyti 1,3 mln. Eur 
biudžeto lėšų, kurios šiais metais 
sugrįžo į savivaldybės biudžetą. 
Atėjus naujajam vadovui ir Tary
bai, lieka tik prisiimti nuopelnus 
ir žengti į rinkimus eskaluojant 
visuomenei, kaip jie nudirbo dar
bus, kurie nėra jų nuopelnas. Jau 
esu dirbęs su daugumos siūlomu 
kandidatu Antanu Burinsku. A. 
Burinskas apgavo ne tik mane ir 
tuometinę daugumą (kurios dalis, 
beje, dabar naujojoje daugumoje), 
bet ir su Valdo Aleknavičiaus 
pagalba visiškai atskyrė mane 

nuo Administra
cijos veiklos, ap
ribojo mano, kaip 
mero, galimybes. 
Di rban t  š i am 
asmeniui, dar
buotojams buvo 
pavesta su mani
mi nebendrauti, 
neteikti informa
cijos, nustatytos 
itin mažos mėne
sio kuro normos 
lengvajam auto
mobiliui. Skirta 
tik 30 l benzino, 
kai automobilis 
naudoja 11 litrų 
100 kilometrų. 
Tai reiškia, kad į 
Vilnių nuvažiuo
ju, bet atgal de
galų jau trūksta, 
ir tai yra viso mė

nesio norma. Neįsivaizduoju, kaip 
su šiuo žmogumi ar su bet kuriuo 
iš tų 12 Tarybos narių galėčiau 
dirbti, jei kuris nors iš jų atliktų 
Administracijos direktoriaus pa
reigas“, – kalba V. Plikaitis.

Po ilgo laikotarpio be 
Administracijos direktoriaus 

– sutarimas tik iš dalies
Balandžio 28 d. vykusiame 

Kalvarijos savivaldybės tarybos 
posėdyje savivaldybės meras tei
kė trečiąją kandidatūrą laikinai 
užimti Kalvarijos savivaldybės 
administracijos direktoriaus parei
gas – Nijolę Silickienę (Socialinių 
reikalų skyriaus vedėją). Šiai kan
didatūrai nebuvo pritarta. Po ilgų 
diskusijų Kalvarijos savivaldybės 
meras, suprasdamas padėties rim
tumą, pateikė Tarybos narių dau
gumos pasiūlytą Bendrųjų reikalų 
skyriaus vyriausiojo specialisto 
Gintaro Bujausko kandidatūrą, 
kuriai buvo pritarta.

Atsižvelgiant į tiesioginio val
dymo įvedimo grėsmę ir tai, kad 
dauguma pritarė G. Bujausko kan

didatūrai laikinai užimti Admi
nistracijos direktoriaus pareigas, 
Kalvarijos savivaldybės meras V. 
Plikaitis G. Bujausko kandidatūrą 
pasiūlė teikti į nuolatines Admi
nistracijos direktoriaus pareigas. 
Visgi sprendimas dėl nuolatinio 
Administracijos direktoriaus ne
buvo priimtas.

Bus svarstomas tiesioginio 
valdymo įvedimas 

Kalvarijos savivaldybėje
Norint išvengti tiesioginio 

valdymo grėsmės Kalvarijos sa
vivaldybėje, balandžio 28 d. Sa
vivaldybės taryba turėjo priimti 
sprendimą dėl nuolatinio Admi
nistracijos direktoriaus skyrimo. 
Net tada, kai visi aiškiai suprato, 
kad norėdami toliau dirbti Tary
bos nariai turi rasti kompromisą, 
to padaryti nepavyko. „Kadangi 
net po vizito į vidaus reikalų 
ministeriją ir Vyriausybės atstovo 
įsikišimo nepavyko rasti bendro 
sutarimo su dauguma, savival
dybei gresia tiesioginis valdymas. 
Ši galimybė nedžiugina, nes kas 
geriau už vietos valdžios atstovus 
žino savivaldybės problemas, 
kurias reikia spręsti. Vis dėlto, 
kad ir kaip būtų gaila, kol kas 
kitos išeities nematau. Tarybos 
dauguma nerodo noro dirbti sa
vivaldybės gyventojų labui, o jų 
kovos dėl postų seniai peržengė 
visas ribas. Būtent šie Tarybos 
nariai ir turi prisiimti atsakomybę 
už savo veiksmus ir atsiradusią 
prielaidą įvesti tiesioginį valdy
mą. Ypač gaila pradėtų darbų, 
kurių šiais metais nebesuspėsime 
pratęsti, gaila ir to, kad išrinkti 
Tarybos nariai, kuriais pasitikėjo 
gyventojai, tą pasitikėjimą išdavė 
dėl asmeninių ambicijų“, – sako 
meras V. Plikaitis.

Ne kartą Kalvarijos savivaldy
bės tarybos posėdžių metu Vy
riausybės atstovas yra paminėjęs, 
kad Administracijos direktorius 
skiriamas savivaldybės mero tei
kimu, tuo tarpu meras yra viešai 

pasisakęs apie tai, kad nesiūlys į šį 
postą asmens, kuriuo negali pasi
tikėti. „Esu įsitikinęs, kad darnus 
ir efektyvus savivaldybės darbas 
bus tik tuomet, kai darniai, viena 
kryptimi, dirbs meras ir Admi
nistracijos direktorius. Būtent ir 
dėl šios priežasties negaliu teikti 
kandidatūros, kurią siūlo naujoji 
dauguma“, – kalba V. Plikaitis.

Dėl politinių nesutarimų 
labiausiai nukentės 

savivaldybės gyventojai
Kalvarijos savivaldybės meras 

Vincas Plikaitis kartu su buvusiais 
Administracijos vadovais Kęstu 
Spūdžiu ir Karoliu Babecku turėjo 
reikšmingų planų šiems metams. 
Buvo numatyti infrastruktūros 
gerinimo darbai, komunalinio 
ūkio plėtra (daugiau investicijų 
geriamojo vandens kokybei ge
rinti, nuotekų sistemos įvedimo 
kompensavimui), taip pat – Lais
vės gatvėje esančių namų fasadų 
tvarkymo darbai. Planuose buvo 
viešojo transporto klausimas, 
galvota apie nemokamas viešojo 
transporto paslaugas tarp Kal
varijos savivaldybės kaimiškųjų 
vietovių ir Kalvarijos miesto. 
Buvo svarstoma ir apie kitus 
miesto gyventojams ir svečiams 
reikšmingus pasikeitimus, įdėta 
daug pastangų stiprinant ryšius 
su verslo atstovais. „Panašu, kad 
naujajai daugumai tokie teigiami 
pokyčiai nepatiko, nes Tarybos 
daugumos dėka priėjome iki tie
sioginio valdymo įvedimo, kai sa
vivaldybėje bus galima įgyvendinti 
tik pagrindines funkcijas, o visi 
planai taip ir liks neįgyvendinti. 
Tarybos narių dauguma parodė 
rinkėjams, kad iš tiesų atėjo dirbti 
tik savo naudai, o ne krašto žmo
nių gerovei, tad rinkėjams kituose 
rinkimuose, manau, tikrai bus 
lengviau apsispręsti, ko Kalvarijos 
savivaldybės taryboje nebenorėtų 
matyti“, – sakė V. Plikaitis.

Užs. 603.

gebančių sušildyti sielą, o mintis 
nuskraidinti tolyn. Kur „Nuoskau
dos nublanksta, skriaudos nyksta./ 
Nuodo nebelieka nevilties –  –  – / 
Ir dykynėj dobilas išdygsta,/ Vieš
paties palaimintas paties.“  

Vienas šio susitikimo akcen
tų – Lietuvos rašytojų sąjungos 
narės Česlovos Jakštytės naujausios 

Gal jau ir jūs mėgavotės tau
pių eilučių gilia prasme Česlovos 
Jakštytės eilėraštyje? Ne vienas 
ir ne du jie nuskambėjo jaukią 
pavakarę Kultūros centro dailės 
galerijoje. Marijampolės ZONTA 
klubo narės nutarė valandėlei kitai 
atitrūkti nuo nesibaigiančių darbų 
bei reikalų ir pasikvietė svečių, 

„Suka paukščiai lizdus tarsi tūkstančiui metų...“

Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos

Česlova Jakštytė pastaruoju metu nedažnai dalyvauja renginiuo-
se... 

susitiKiMai

Besiklausant... 

lyrikos knygos „Ir dykumos žydi“ 
pristatymas. Joje – patys naujausi 
pastarųjų poros metų eilėraščiai 
bei keletas ankstesnių, niekur ne
publikuotų. Visgi renginį vedusi 
Vida Mickuvienė tuo neapsiribojo: 
kone tris dešimtmečius su poete 
bendraujanti ir visas vienuolika jos 
knygų gerai žinanti ji tuo pasidalijo 
ir su renginio dalyvėmis. Apžvelgė 
kūrybą, akcentavo, kad Česlovos 
žodžiais parašyta ne viena daina, taip 
pat paskaitė eilių, kurias pati labiau
siai mėgsta – ypač daug iš rinkinio 
„Solveigos sodai“. Gitaros muzika ir 
dainomis renginį dar labiau nuspal
vino Rimantas Lekeckas.

Svečiams už nepaprastą valan
dą dėkojo ZONTA klubo pirmi
ninkė Neda Juodienė. Ji sakė, kad 
susitikimas su šia autore pirmas, 
bet, labai tikisi (ir moterys pritarė) 
– ne paskutinis.

Lina vOLUNGYTĖ

Erikos ABRAITYTĖS nuotrauka
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sūduvos Metai

Neatrasta kultūra Nijolė LINIONIENĖ
tel. (8 343) 50853
el. p. nijole@suvalkietis.lt

Štai toks pirmasis įspūdis pate
kus tarp Raimondo Dailidavičiaus 
paveikslų, kurių paroda neseniai 
atidaryta Marijampolės kultūros 
centro antrajame aukšte. Tai dar vie
na paroda, skirta Sūduvos metams. 
„Būtent šie metai paskatino kuo 
plačiau supažindinti marijampo
liečius su šio krašto kūrėjais. Daug 
jų žinome, daugelio kūrybą ekspo
navome – ir ne po kartą, tačiau štai 
netolimo kaimyno iš Vilkaviškio 
rajono paveikslai čia pirmąkart. Šis 
susitikimas man ir pačiai ypatingas, 
nes pamačiau tai, apie ką vaikystėje 
svajota, įsivaizduota: atrodo, kad 
atversi vieną kurį indą – ir rasi čia 
kažką ypatinga“, – sakė parodų 
organizatorė Onutė Surdokienė, 
sveikindama autorių. 

Sūdavos kaime gyvenantis Rai
mondas Dailidavičius įvairia kūry
bine veikla užsiima visą gyvenimą 
(rinkosi studijuoti juvelyriką, bet 
paskui tapo molininku), tačiau 
labiausiai traukė tapyba – dešimt
mečiai paskirti jai. Kaip pats sakė, 
yra piešęs ir peizažų, ir marinistinių 
paveikslų, bet jau seniai pirmenybę 
atiduoda natiurmortams, kurie 
savo stilistika ir technika primena 
garsiuosius flamandų paveikslus. 
Dekoratyvi prabanga, kurią suku
ria spalvos ir ypatinga šviesa, linijų 
grakštumas ir kompozicijos harmo
nija kviečia žiūrėti ir siūlo džiaugtis. 

naujai (ir greitai) pastatomus... 
Tarp kitų parodoje pristatomų 

– ir keturi Marijampolėje sutvarkyti 
bei naudojami paveldo objektai. Tai 
Lietuvos kariuomenės leitenanto 
Antano Matulaičio ir mokytojo, vi
suomenės veikėjo Jurgio Steponaičio 
kapai, Marijampolės senosios ligoni
nės pastatų kompleksas, Šv. arkan
gelo Mykolo bažnyčios ir marijonų 
vienuolyno statinių kompleksas, 
teisininko, visuomenės veikėjo And
riaus Bulotos sodybos namas.

V. Kasperavičiūtė akcentavo, kad 
sprendžiant paveldo objektų išsau
gojimo, tvarkymo bei įveiklinimo 
problemas turėtų būti jaučiamas 
bendruomenių, verslo dėmesys ir 
parama. Kaip labai vykusį projektą 
ji minėjo Marijampolės ligoninę, 
kur išlaikyta ir pirminė paskirtis, 
Bulotų namus, kur verda įvairi veik
la, išskirtinio grožio Kidulių dvaro 
svirną, kurio būklė buvo avarinė 
(šiame dvare dar laukia daug darbo). 
Kalvarijoje sėkmingai prikeltas nau
jam gyvenimui arklių pašto stoties 
pastatas – čia veikia krašto muziejus, 
informacinis turizmo centras. Uni
kalus, įspūdingas Kalvarijos sinagogų 
kompleksas dar tebelaukia didesnio 
dėmesio. Prikeliant naujam gyveni
mui ar bent stengiantis išsaugoti tai, 
kas yra, visada kyla daug klausimų; 

o restauravus ar konservavus bet 
kurį objektą – begalė diskusijų. 
Gerai ar blogai, kad užkonservuo
ti Bartninkų bažnyčios griuvėsiai? 
„Aišku, anksčiau pastatas buvo 

romantiškesnis, tačiau jis jau kėlė 
pavojų, o nieko nedarant būtų likusi 
akmenų krūva“, – sakė pranešėja.

Marijampolės vicemeras Paulius 
Marozas pasidžiaugė, kad glaudžiau 
bendradarbiaujant su Kultūros 
paveldo departamentu pastaruoju 
metu Marijampolėje sutvarkyti keli 
svarbūs kultūros paveldo objektai, 
yra planų ateičiai. 

Marijampolės turizmo ir verslo 
informacinio centro bei kitų sa
vivaldybių centrų atstovai kalbėjo 
apie savo problemas ir pasidžiaugė 
tuo, kad kultūros paveldo objektai 
tampa vis labiau patrauklūs, pritai
komi įvairioms veikloms ir sulaukia 
vis daugiau besidominčių. Žinoma, 
dėl to reikia įdėti ir nemažai pa
stangų. Dalintasi patirtimi, kaip tai 
daroma.

Atidarant parodą Kultūros pa
veldo departamento Alytaus–Mari
jampolės teritorinio skyriaus vedėjo 
patarėja Violeta Kasperavičiūtė 
pasidžiaugė proga vienoje vietoje 
parodyti, kas nuveikta pastarai
siais metais. Parodoje pristatoma 
14 atnaujintų, itin reikšmingų 
istoriniu, architektūriniu požiūriu 
regiono objektų, daug jų pritaikyta 
visuomenės poreikiams, įvairioms 
veikloms bei turizmui. 

Prie kiekvieno daug dirbta: 

tyrinėta, važinėta, tartasi ir disku
tuota dar iki tol, kol prasidėjo darbai. 
Paveldas – ne vien tai, kas įrašyta į 
sąrašus, gali (ir turėtų) būti saugomi 

pastatai, kurie vertingi istoriškai ar 
architektūriškai, dar tvirti, atnau
jinant nebūtinai visą pastatą, o tik 
detales. Senieji yra daug tvirtesni už 

Daiktai tarsi realūs – ir tuo pat metu 
efemeriški, kai kurie jų panašūs į 
Pelenės karietą, kuri dar čia, bet 
gali tuojau išnykti (ar tai neatspindi 
mūsų pasaulio, grožio trapumo?). 
Kaip sakė autorius, natiurmortuose 
objektai (daiktai) ir realūs, ir paties 
sugalvoti. Kaip atsiranda, sugula 
ar suplaukia į kompoziciją, sunku 
pašaliniam paaiškinti. „Tai tokia 
tikrovėnetikrovė... Kartais žinai, 
ką ir kaip darysi, kartais aplinką su
galvoji, ji atsiranda iš „kažkur“. Kuo 
daugiau dirbi, tuo labiau viskas tarsi 
savaime vyksta. Netrumpai ieškojau 
savęs, aš juk tapybos nesimokiau, 
todėl bandžiau visaip. Bet kai vie
nas žmogus pasakė „tik nebandyk 
mokytis – sugadinsi tai, ką turi“, 
dirbu taip, kaip man atrodo. Tik 
dirbdamas jaučiuosi smagiausiai.“

Dirba jis kiekvieną mielą dieną, 
ilgas valandas. Paslaptingi natiur
mortai, kartais ir didelių formatų, 
gimsta naudojant pačius ploniau
sius teptukus – net ir fonui. Kiek 
tokių teptukų sudilo per dešimtme
čius? Gal tūkstančiai... Raimondas 
Dailidavičius vadovaujasi paprastu 
principu: „Man gražu, galvoju, kad 
ir kitam gal bus gražu.“ Yra jo pa
veikslų pasklidusių po Lietuvą – ir 
ne tik, bet daugybę jų galima išvysti 
ir namuose Sūdavos kaime.

Paroda Marijampolės kultūros 
centre veiks iki gegužės 23 dienos.

Kaip saugome tai, kas mums patikėta?
Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje (konferencijų salėje) veikia paroda „Pažink Sūduvos 

kultūros paveldą“, skirta Sūduvos metams. Ją su biblioteka parengė Kultūros paveldo departamen-
tas ir Marijampolės regiono savivaldybių turizmo informaciniai centrai. 

Violeta Kasperavičiūtė plačiai ir profesionaliai aptarė situaciją mūsų 
regione.

Renginyje dalyvavo savivaldybės vadovai, paveldosaugininkai, informacinių centrų atstovai, tie, kam šie 
dalykai rūpi...

Parodos fragmentėlis.

Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos

Paroda „Pažink Sūduvos kultūros 
paveldą“ Petro Kriaučiūno viešojoje bi-
bliotekoje veiks iki gegužės 20 dienos.

Tarsi burtų lazdele 
mostelėjus...

...tarsi iš niekur auksiniame, juodame fone, ant prabangios 
staltiesės ar paslaptingo užtiesalo, o kartais – tiesiog ore atsiranda 
fantastinių spalvų ir formų prabangūs indai, vaisių kompozici-
jos, prašmatnūs buteliai, seni instrumentai ar rankraščiai... O gal 
jus seka įdėmus ypatingos katės žvilgsnis – taip kiaurai veriantis, 
kad darosi nejauku. Arba – suintriguoja batelių pora, nes jau iš 
karto aišku, kad tie bateliai – ne bet kieno...

Parodų organizatorė Onutė Surdokienė sveikino Raimondą Dai-
lidavičių su debiutine (tikėtina, ne paskutine) paroda Marijampolėje. 
Dešinėje – vyrą visada palaikanti žmona Andželika.

Štai tokie natiurmortai... Dažname jų švyti ir uogos.

Redos BRAZYTĖS nuotraukos
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pradėjusi administracinę teiseną, 
savivaldybei pavedė užtikrinti 
laikiną gyvūnų globą ir prižiūrėti 
jų šeimininkus, kad šie gyvūnus 
pašertų, pagirdytų, užtikrintų 
tinkamas laikymo sąlygas. 

–  Bendraudami su ūkinin
kais nuolat pabrėžiame atsakingo 
elgesio su gyvūnais būtinybę. Tai 
yra privaloma ne vien kalbant 
apie mažuosius augintinius, bet ir 
ūkinius gyvūnus. Labai apmaudu, 
kad šiuo atveju ūkio savininkė 

Į avarijas 
patenka vaikai

Lietuvos kelių policijos tarny
ba, atšilus orams, registruoja vis 
daugiau eismo nelaimių, į kurias 
patenka vaikai.  

Gegužės 2osios vakarą, apie 
pusę aštuonių, Vilkaviškio rajone, 
Stirnėnų kaime, į pakelės griovį 
įvažiavo vaikiškas keturratis moto
ciklas „Kayo“. Jį vairavo ir susižeidė 
aštuonerių metų berniukas. Vaikas 
važiavo su saugos šalmu, bet jis 
nebuvo užsegtas.

Trečiadienį, truputis po aštuo
nioliktos valandos, Marijampo
lėje, Vytauto gatvėje, elektriniu 
paspirtuku važiuojamąją kelio dalį 
kirsdamas mažametis atsitrenkė į 
gatve važiavusį automobilį „Hy
undai Santa Fe“, vairuojamą 33 
metų Ukrainos pilietės. Nukentėjo 
paspirtuku važiavęs septynmetis 
berniukas. Kaip reikalauja Kelių 
eismo taisyklės, vaikas nebuvo užsi
dėjęs dviratininko saugos šalmo.

Pareigūnai 
aptiko narkotikų
Marijampolės AVPK parei

gūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą 
dėl disponavimo narkotinėmis 
medžiagomis.

Ketvirtadienį, apie 16.30 val., 
patruliai Vilkaviškio rajone, ma
gistralinio kelio Marijampolė–Ky
bartai–Kaliningradas 19ajame 
kilometre, patikrinimui sustabdė 
lengvąjį automobilį „Audi A6“. 
Transporto priemonę vairavo 24 
metų moteris. Kartu važiavo du 
keleiviai. 

Pareigūnai, apžiūrėję auto
mobilio saloną, rado du folijos 
paketus su narkotine medžiaga. 
Patikrinus kartu važiavusį 29 metų 
vyrą jo apatiniuose rūbuose rastas 
folijos paketas su kvaišalais. Dar 
vienas paketas su narkotikais ap
tiktas automobilio salone buvusioje 
striukėje, kuri galimai priklauso 
devyniolikmečiam keleiviui.

Degė dviem 
namams 

priklausantis 
ūkinis pastatas

Naktį į penktadienį Marijam
polėje, Pavasario gatvėje, užsidegė 
ūkinis pastatas.

Pranešimą apie gaisrą ugnia
gesiai gavo apie 3 val. nakties. Į 
gaisravietę išskubėjo keli ugniage
sių ekipažai. 

Atvykę gaisrininkai pamatė 
liepsnų apimtą statinio stogą ir 
palėpę. Pastatas priklauso dviem 
namų ūkiams, perskirtas sienele. 
Juo naudojasi dviejų namų savinin
kai. Viename ūkinio pastato gale 
įrengtas garažas, palėpėje – poilsio 
kambarys. Kitoje pastato dalyje 
buvo laikomi namų apyvokos, 
ūkio daiktai. Gaisras kilo vienoje 
statinio dalyje, o paskui persimetė 
į kitą. 

Sudegė garaže buvęs automo
bilis „Volkswagen Golf“, apdegė 
palėpėje įrengtas poilsio kambarys 
su jame buvusiais namų apyvokos 
daiktais. Kitame ūkinio pastato 
gale nudegė trečdalis šiferiu dengto 

Apie šių Kalvarijos ūkininkų 
piktybišką elgesį su savo gyvūnais 
ir jų nepriežiūrą žinojo ir vietos 
savivaldybė. Kaip teigė Gediminas 
Gvazdaitis, pas ūkio savininkę 
kalbėtis ne kartą vyko ir pats meras 
Vincas Plikaitis, ir Žemės ūkio ir 
melioracijos skyriaus vedėjas Da
rius Kuprelevičius. Pasak jo, buvo 
imtasi visų įmanomų priemonių, 
kad situacija keistųsi. Tačiau gy
vulių augintojai prašymų „negir
dėjo“ ir išvadų nepadarė. VMVT, 

Daiva KLIMAVIČIENĖ

Pranešimų apie gyvulių neprie
žiūrą Raudeniškių kaime gauta jau 
anksčiau. Paskutinis „lašas“ buvo 
praėjusių metų gruodį. Galvijų 
laikytojus nuspręsta patraukti 
administracinėn atsakomybėn dėl 
žiauraus elgesio su gyvūnais po to, 
kai VMVT Marijampolės depar
tamento veterinarijos inspektoriai 
patikrino šių ūkininkų gyvūnų 
laikymo vietą ir priežiūros sąlygas. 
Patikrinimo metu nustatyta, kad 
ūkiniai gyvūnai buvo laikomi 
prastomis sąlygomis, o žiemos se
zono metu jie buvo palikti ganytis 
lauke esant minusinei oro tempe
ratūrai, nebuvo prižiūrimi.

Gyvūnai neturėjo jokios gali
mybės visi vienu metu pasislėpti 
nuo blogų oro sąlygų, nebuvo 
pakankamai girdyti. Jų laikymo 
vietoje buvo pilna pašalinių daik
tų, kurie kėlė grėsmę susižaloti. 
Tvartuose mėšlas nebuvo valomas, 
jie nebuvo periodiškai dezinfe
kuojami. Dalis galvijų apskritai 
nebuvo suženklinti, jų augintojai 
inspektoriams nepateikė pri
valomų duomenų apie gyvūnų 
gydymą ar atliekamą veterinarinę 
apžiūrą.

Apie netinkamą elgesį su gyvūnais prašoma pranešti telefonu 
arba internetu. 

Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka

Iš ūkininkų Kalvarijos sav. Raudeniškių kaime 
konfiskuota 15 žiauriomis sąlygomis laikytų galvijų

Už gyvūnų nepriežiūrą, piktybiškai pažeidinėjamus teisės aktų reikalavimus ir ignoruojamus raginimus ištaisyti pažeidimus, nustatytus ankstesnių tikrinimų 
metu, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) Kalvarijos savivaldybės Raudeniškių kaimo ūkininkei pritaikė griežčiausią sankciją – 15 penimų galvijų 
(bulių) konfiskavimą, be to, teks sumokėti ir tūkstantinę baudą. Gyvuliai konfiskuoti (paskersti), už juos gautos lėšos pervestos Mokesčių inspekcijai. 

vengė bendradarbiauti, atsisakė 
šalinti trūkumus ir ignoravo mūsų 
raginimus susitvarkyti. Ūkis buvo 
tikrintas ne kartą, tačiau nustatyti 
pasikartojantys biologinio saugu
mo ir gyvūnų gerovės teisės aktų 
pažeidimai šalinti labai vangiai. 
Todėl, užfiksavus žiaurų elgesį, iš 
savininkų gyvūnai buvo paimti. 
Taip pat atkreiptinas dėmesys, 
kad ūkyje laikomi ūkiniai gyvūnai 
privalo būti ženklinami nustatyta 
tvarka, laiku, kitu atveju nežen
klinti gyvuliai, kurių atsekamumas 
negalimas, gali būti nukreipti 
utilizavimui, –  sakė VMVT 
Marijampolės departamento di
rektorius G. Gvazdaitis.

Šis Raudeniškių kaimo atvejis, 
pasak VMVT specialistų, yra labai 
blogas pavyzdys, kaip negalima 
elgtis su savo gyvūnais. 

– Užfiksavę tokius nepriežiūros 
atvejus, visada elgsimės princi
pingai ir ateityje, o užkardydami 
gyvūnų kankinimą – taikysime 
griežčiausias įstatymais numaty
tas poveikio priemones. Dabar 
šį ūkį stebėsime atidžiau ir labai 
tikimės, kad jo savininkai padarys 
reikiamas išvadas ir ateityje elgsis 
kur kas atsakingiau, – akcentavo 
direktorius G. Gvazdaitis.

Į klausimą, ar nederėtų už
drausti tokiems „ūkininkams“ iš 
viso auginti gyvulius, direktorius 
atsakė, kad jis tam pritartų, tačiau 
kol kas tokio teisės akto nėra. Dar 
vienas svarbus aspektas, pasak jo, 
kad šeima yra daugiavaikė, gyvu
liai yra jų pragyvenimo šaltinis, 
tad išties keista, kad tuo šaltiniu 
yra nesirūpinama. 

VMVT kviečia kaimynus, 
taip pat tuos, kurie mato netin
kamą elgesį su gyvūnais, nelikti 
abejingus jų kančiai ir iškart, vos 
pastebėjus, pranešti apie skriau
džiamą augintinį arba netinka
mai laikomus ūkinius gyvūnus 
bendruoju VMVT telefonu 8 
800 40403 arba tiesiogiai terito
riniams VMVT padaliniams, taip 
pat užpildžius elektroninę praneši
mo formą internete https://vmvt.lt/
skundu-formos. Gauta informacija 
iš karto yra perduodama vietos 
veterinarijos inspektoriams, kurie 
vyksta jos patikrinti ne tik darbo 
metu, bet ir po darbo valandų, 
taip pat poilsio ir švenčių dieno
mis. Esant poreikiui, į operaty
vinius patikrinimus dėl žiauraus 
elgesio su gyvūnais vykstama su 
policijos pareigūnais.

sMulKiau apie ĮvyKius
stogo. Iš ūkinio pastato išnešti du 
dujų balionai, iš jų vienas leido 
dujas. Išgelbėtas medinis priestatas 
su jame esančiais namų apyvokos 
daiktais.

Gaisro priežastys dar tiriamos. 
Realiausia versija, kad statinys už
sidegė nuo elektros gedimo.

Prie vairo su beveik 
su 4 promilėmis
Policijai nepavyksta pažaboti 

neblaivių vairuotojų. Prie vairo jie 
sėda ne tik lengvai apsvaigę, bet ir 
sunkiai girti, kai alkoholio koncen
tracija prašoka ir tris promiles. To
kio vairavimo pasekmės – avarijos, 
sužaloti žmonės.

Gegužės 3 d., apie 19.40 val., 
Vilkaviškio rajono Šapalų kaimo 
Tilto gatvėje lengvasis automobilis 
BMW kliudė transporto priemonės 
važiavimo kryptimi dešiniuoju kel
kraščiu ėjusią šešiolikmetę. Po eis
mo įvykio nukentėjusioji pristatyta 
į Vilkaviškio ligoninę. Paaiškėjo, 
kad automobilį vairavo neblaivus 
34 metų Vilkaviškio rajono Augalų 
kaimo gyventojas. Jo kraujyje rasta 
2,33 prom. alkoholio. Be to, vyras 
neturėjo teisės vairuoti.

Gegužės 4 d., apie 15 val., Ma
rijampolės savivaldybės Triobiškių 
kaime policija patikrinti sustabdė 
motorolerį „SYM“. Jį vairavo 41 
metų Marijampolės savivaldybės 
gyventojas. Vyras buvo neblaivus. 
Alkoholio matuoklis užfiksavo 
1,72 prom. alkoholio. Be to, asmuo 
neturėjo teisės vairuoti. Transporto 
priemonė išgabenta į saugojimo 

aikštelę. 
Tą pačią dieną, apie 17.25 

val., Kalvarijos sav. Naujienėlės I 
kaime nuo kelio nuvažiavo ir ant 
stogo apvirto lengvasis automobilis 
„Škoda Octavia“. Vairuotojas iš 
mašinos išsikeberojo pats, viduje 
žmonių nebuvo. Atvykę medikai 
suteikė 43 metų vyrui pagalbą ir 
išvežė į ligoninę. Paaiškėjo, kad 
Kalvarijos savivaldybės gyventojas 
vairavo labai girtas, ant kojų jis 
turėjo sunkiai pastovėti. Alkoholio 
matuoklis užfiksavo jo kraujyje 
3,76 prom. alkoholio.

Pervesti avansą 
buvo klaida

Nusikaltimai internete nema
žėja. Policija kas savaitę registruoja 
pranešimus apie sukčiavimus, kai 
susižavėjus parduodamu daiktu, 
pervedamas avansas, o gavęs pini
gus pardavėjas pradingsta.

Taip šią savaitę nutiko 34 metų 
Tadžikijos piliečiui. Vyras užsiima 
automobilių prekyba, dažnai verslo 
reikalais atvyksta į Marijampolę. 
Viename iš automobilių skelbimų 
portalų prekeivis rado skelbimą 
apie parduodamą automobilį 
„MercedesBenz Sprinter“. Tadži
kui kaina tiko, jis užmezgė kontak
tą su pardavėju. Buvo sutarta, kad 
pirkėjas perves 300 eurų avansą, 
o pardavėjas atvarys automobilį. 
Pinigus tadžikas pervedė, tačiau, 
nuvykus į sutartą vietą, tariamas 
pardavėjas neatvyko, į telefono 
skambučius neatsiliepia, pinigų 
negrąžino.

Nelaiminga 
sankryža

Ketvirtadienį policijos ir prieš
gaisrinės gelbėjimo tarnybos pa
reigūnai gavo parnešimą  apie 
Marijampolėje, P. Armino ir Aušros 
gatvių sankirtoje įvykusią avariją. 
Apie 19 val. minėtoje sankryžoje, 
pažeidus pirmumo taisyklę, susi
dūrė automobiliai „Opel Astra“ ir 
„VW Golf“ .

Ugniagesiams buvo parnešta, 
kad po susidūrimo iš vienos ma
šinos negali išlipti moteris. Atvykę 
gaisrininkai prispaustų žmonių 
nerado, visi automobiliais važiavę 
asmenys buvo išlipę, juos vietoje 
apžiūrėjo medikai. 

Ugniagesiai gelbėtojai atjungė 
automobilių akumuliatorius, nuo 
važiuojamosios dalies nušluotos 
duženos.

Marijampoliečiai pastebi, kad 
pastaraisiais mėnesiais šioje san
kryžoje ir Vytauto–Aušros  gatvių 
sankirtoje panašaus pobūdžio 
avarijos itin dažnos. Vairuotojai 
pritrūksta atidumo, kuris kelias yra 
pagrindinis, o kuriuo važiuojant 
reikia praleisti automobilį.

 Tą pačią dieną ugniagesių 
pagalbos prireikė ir vilkiko vairuo
tojui. 21.51 val. buvo pranešta, kad 
Marijampolės savivaldybėje, ma
gistralės „Via Baltica“ ir rajoninio 
kelio Mokolai–Šunskai–Tursučiai 
sankirtoje, po eismo įvykio iš 
sunkvežimio bako bėga kuras. Iš 
sunkiasvorio automobilio DAF 
bako vamzdelių ant kelio lašėjo ku
ras. Sustabdžius kuro nutekėjimą, 
sunkvežimis išvažiavo į šalia esančią 
degalinę laukti įmonės atstovų.

„Suvalkiečio“ informacija



2022 m. gegužės 7 d.10 psl.

Užs. 565.

Užs. 385.

perKa

parduoda
Jaukų kambario butą Marijam

polės sav. Puskelnių k. (I aukštas 
iš 3jų, rūsys, įstiklintas balkonas, 
garažas, kūrenamas kietuoju kuru, 
kaina 20900 Eur.). Tel. 8 683 
91121.  Užs. 567.     

2 kambarių butą R. Juknevičiaus 
g. (V a.). Tel. 8 638 00836.  Užs. 599.

2 kambarių butą Nausupės g. 8, 
Patašinės k. (I aukštas, su baldais, 
taip pat yra kolektyviniai tvartai). 
Tel. 8 650 52626.  Užs. 513.

3 kambarių butą Kauno g. (V 
aukštas iš 5, reikalingas kapitalinis 
remontas). Tel. 8 699 77444.  Užs. 486.

Sodybą Netičkampio k., Liudvi
navo sen. Tel.: 8 614 23917, 8 616 
04857.  Užs. 503.

 
9,6 ha žemės ūkio paskirties 

žemės Sūsninkų k., Kalvarijos sav. 
Tel. 8 698 29110.  Užs. 504.

17 ha žemės Burokų k., Sangrū
dos sav. (1 ha kaina – 4300 Eur). 
Tel. 8 638 80471.  Užs. 573. 

12 a sodą su tvenkiniu Gulbiniš
kių k. sodų bendrijoje „Sūduonia“. 
Tel. 8 615 30033.  Užs. 560.

18 arų sodą SB „Kurmis“. Tel. 
8 672 71682.  Užs. 485.

 
Žemės ūkio paskirties žemės 

sklypus: 0,65 a ir 1,64 ha Liudvi
navo sen. Marijampolės sav. Tel. 
8 643 37781.  Užs. 439.

Pigiai –  naudotas mezgimo 
mašinas: „Neva“ (2 vnt.) ir vokišką 
„Veritas“, įvairių spalvų mezgimo 
siūlus (už simbolinę kainą). Kreiptis 
telefonu 8 694 52270.  Užs. 493. 

 
Žieminius kviečius (atveža). Tel. 

8 650 31902.  Užs. 487.

Vasarinius kviečius. Tel. 8 650 
41673.  Užs. 600.

Vikių (70 %) ir avižų mišinį. 
Tinka sėti. Yra 4250 kg. Tel. +370 
611 58701.  Užs. 511.

Kaimiškai rūkytus mėsos gami
nius – lašinukus, kumpius, sukti
nius. Tel. 8 646 09763.  Užs. 498.

„Kitkų“ presą, 4 m šieno varty
tuvą, automobilį „Renault Espace“ 
(1995 m.) dalimis. Tel. 8 678 
70850.  Užs. 506.

SKALDYTAS jUODALKS-
NIO, BERžO, UOSIO MALKAS. 
Tel. 8 610 45504. Užs. 1.

Supjautas ir nesupjautas juod
alksnio atraižas (pakais), pjuvenas 
didmaišiuose. Tel. 8 645 34667.   
 Užs. 2.

KAPOTAS MALKAS IR RąS-
TELIUS. Atveža nemokamai. Tel. 
8 602 09301.  Užs. 3.

Beržo, alksnio ir uosio skaldytas 
malkas. Tel. 8 609 73915.  Užs. 4.

 
ĮVAIRIAS MALKAS RąSTE-

LIAIS IR SKALDYTAS, ATRAI-
žAS (PAKAIS). Tel. 8 699 40234.   
  Užs. 5.

SKALDYTAS jUODALKSNIO 
IR BERžO MALKAS, ATRAIžAS, 
PjUVENAS DID MAIŠIUOSE. 
Tel. 8 690 27280. Užs. 6.

Malkas – rąstais, supjautas, suka
potas ir stambias, sausas supjautas ir 
pakais atraižas. Tel.: (8 343) 30027, 
8 637 59441. Užs. 373.

Atraižas pakais ir pjautas; mal
kas rąstais, sukapotas ir kaladėmis. 
Pristatymas nemokamas. Tel. 8 637 
61121  Užs. 376.

Įvairias malkas, skaldytas, su
pjautas ir nepjautas, mišrias stambias 
atraižas ir smulkias – prakuroms. Tel.: 
8 642 55133, 8 681 21353, 8 643 
71094.  Užs. 380.

 
Skaldytas beržo, alksnio malkas, 

stambias, mišrias supjautas ir nepjau
tas atraižas, smulkias – prakuroms. 
Tel.: 8 681 21353, 8 642 53133, 
8 643 71094.  Užs. 381.

 
Alksnio, beržo, skroblo malkas: 

pjautas, rąstais, trinkomis ir pjau
tas, nepjautas atraižas. Tel. 8 675 
03772.  Užs. 374.

Malkas, atraižas, plautas akmens 
anglis, granulines anglis, durpių ir 
medžių briketus, medžio granules. 
Atveža. Tel.: +370 687 41274, 8 699 
92406. Užs. 366.

Nuolat – statybinę medieną, atrai
žas malkoms. Pjauna pagal užsakymą. 
Atveža. Tel. 8 686 88154.  Užs. 1352.

 
Stambias pjautas ir nepjautas 

atraižas; pjautas, kirstas skroblo, ber
žo, alksnio malkas. Atveža. Tel. 8 636 
12593.  Užs. 375.

 
Vasarinius išvalytus grūdus: 

kvietukus („Hamlet“), kvietrugius 
(„Puzon“), miežius („Laureate“), 
avižas („Scorpion“), avižų, ankštinių 
mišinius, pelėžirnius, vikius, žirnius, 
„Dotnuvos“ daugiamečių žolių įsė
lius. Tel. 8 687 98682.  Užs. 165.

 
Valuckų ūkis nuolat prekiauja 

įvairios paskirties bulvėmis, kuku
rūzais, garstyčiomis. Tel.: 8 652 
73696, 8 615 87110.  Užs. 446. 

Chaki kembel veislės ančiukus 
ir dedeklių vištų viščiukus. Tel. 
+370 612 56268.  Užs. 598.

Kiaulę. Tel. 8 650 89217.   
 Užs. 594.

Jauną šviežiapienę karvę. Tel. 
8 656 73739.  Užs. 572.

 VIŠTAITĖS, ANČIUKAI, 
žąSIUKAI, KALAKUČIUKAI 

IR AB VILNIAUS PAUKŠTYNO 
VIŠČIUKAI! PRISTATYMAS 

Į NAMUS
Priimami užsakymai jaunoms, 

4–5 mėn. dedeklėms vištaitėms, 
mėsiniams ančiukams, žąsiukams, 
BIG6 veislės kalakučiukams, vie
nadienėms vištaitėms ir AB VIL

Sodybą Marijampolės arba Kalva
rijos sav. Tel. 8 605 06730.  Užs. 530.

 
Mūrinį garažą Marijampolėje ir 

litus. Tel. 8 616 34467.  Užs. 153.
 

Garažą Marijampolėje. Tel. 
8 660 67772.  Užs. 418.

 
Butus, namus, sodus, sodybas, 

sklypus. Gali būti su skolomis, be 
remonto. Atsiskaito iš karto. Taip 
pat padeda parduoti. Tel. +370 658 
00751.  Užs. 372.

 
Brangiausiai Lietuvoje – miškus 

(brandžius, jaunus, malkinius, iš
kirstus), žemes, sodybas. Tel. 8 651 
39039.  Užs. 1435. 

Brangiai – mišką (gali turėti 
bendrasavininkių, būti neatidalintas, 
su skolomis, areštuotas). Sutvarkau 
dokumentus. Tel.: 8 644 55355,        
8 660 66466. Užs. 1016.

 
Brangiai – ūkio paskirties žemę 

Marijampolės, Kalvarijos, Kazlų 
Rūdos, Vilkaviškio sav. (gali būti 
apleista). Tel. +370 618 74777.  

 Užs. 521.
 

Visų markių automobilius 
(tvarkingus, tinkamus eksploa
tuoti, taip pat ardyti). Gali būti 
daužti, nevažiuojantys. Pasiima 
patys. Atsiskaito iš karto. Tel. 8 
631 54281.  Užs. 1600.

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. 1203.

Aliuminio valtį. Tel. 8 600 
63766.  Užs. 571.

Sendaikčius: knygas, indus, 
paveikslus, nuotraukas, pinigus, 
laikrodžius, medalius, gintarą  ir 
visa kita. Pasiima. Tel. 8 657 
53993.  Užs. 57.

 
Buliukus auginti, nuo 2 mėn. 

amžiaus (x mėsinius arba pieninius). 
Tel. +370 654 93851.  Užs. 327.

 
Įmonė tiesiogiai – galvijus 

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

Buliukus, telyčaites auginti. Moka 
6 ir 21 proc. PVM. Sveria el. svars
tyklėmis. Atsiskaito iš karto. Pasiima 
patys. Tel. 8 646 81037.         Užs. 867.

 
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. 859.

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. 104.

Užs. 1550.

NIAUS PAUKŠTYNO mėsiniams 
broileriniams vienadieniams ir 
paaugintiems 2–4 sav. viščiukams 
įsigyti. Užsakymus pristatome į 
namus. Tel. užsakymams: 8 612 
17831, 8 611 51770.  Užs. 484.

VIŠČIUKAI, VIŠTAITĖS
UAB Rumšiškių paukštyno 

vienadienius, 2–3 sav. mėsinius 
viščiukus, 4–6 mėn. vištaites. Tel. 
8 685 78204.  Užs. 460.

 
RUMŠIŠKIų PAUKŠTYNO 

VIŠČIUKAI 
Didieji mėsiniai  kalakutai!!!

Gegužės 12 d. (ketvirtadienį) 
Marijampolės rajone prekiausime 
UAB Rumšiškių paukštyne išperintais 
vakcinuotais vienadieniais, paau
gintais 2–3 sav. ir 1 kg sveriančiais 
mėsinias viščiukais Cobb500. Pre
kiausime paaugintais anglų veislės 
BIG6 rūšiuotais mėsiniais kalakutais, 
dedeklių viščiukais, mėsiniais ančiu
kais ir žąsiukais, 3–6 mėn. vištaitė
mis. Prekiausime lesalais. Priimami 
išankstiniai užsakymai. Tel. 8 699 
26517. 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., Plutiškės  – 13.15  val., Subačiš
kės – 13.25  val., Kvietiškis – 13.35 
val., Sasnava – 13.50 val., Antanavas 
– 14.10  val., Bagotoji – 14.20 val.  
 Užs. 285.

 
RUMŠIŠKIų PAUKŠTYNO 

VIŠČIUKAI
DIDIEjI MĖSINIAI 

KALAKUTAI!!!
Gegužės 10 d. (antradienį) Ma

rijampolės rajone prekiausime UAB 
Rumšiškių paukštyne išperintais 
vakcinuotais vienadieniais, paaugintais 
2–3 sav. ir 1 kg sveriančiais mėsiniais 
viščiukais Cobb500. Prekiausime pa
augintais anglų veislės Big6 rūšiuotais 
mėsiniais kalakutais, dedeklių viščiu
kais, mėsiniais ančiukais ir žąsiukais. 
3–6 mėn. vištaitėmis. Prekiausime lesa
lais. Priimami išankstiniai užsakymai. 
Tel. 8 699 26517. Antanavas – 8 val., 
Šunskai – 8.15 val., Balsupiai – 8.30 
val., Valavičiai  – 8.45 val., Kalvarija 
– 9.05 val., Jungėnai  – 9.15 val., Ju
sevičiai – 9.30 val., Brukai  – 9.40 val., 
Naujiena – 9.55 val., Želsva – 10.05 
val.,Užgiriai – 10.20 val., Liudvinavas 
– 10.30 val., Liucinavas – 10.40 val., 
Netičkampis – 10.55 val., Nartas – 
11.05 val., Padovinys – 11.15 val., Var
nupiai – 11.25 val., Daukšiai – 11.35 
val., Gudeliai – 11.50  val., Šventragis 
– 12.00 val., Igliauka – 12.10 val., 
Igliškėlis – 12.20 val., Smilgiai – 12.35 
val., Patašinė – 12.55 val., Trakiškiai – 
13.05 val., Marijampolė (Klaipėdos 
g.) – 13.20 val., Puskelniai – 13.35 
val., Sasnava – 13.55 val., Ąžuolų 
Būda – 14.10 val., Gudeliai – 14.20 
val., Plutiškės – 14.30 val., Kazlų Rūda 
– 14.45 val., Jūrė – 14.55 val., Višakio 
Rūda – 15.10 val., Bagotoji – 15.25 
val. Tel. 8 699 26517.  Užs. 286.

PIRKITE AB VILNIAUS 
PAUKŠTYNO MĖSINIUS 

VIŠČIUKUS!
ANČIUKAI, žąSIUKAI, 

VIŠTAITĖS, KALAKUČIUKAI
GEGUžĖS 9 d., PIRMADIENĮ, 

prekiausime AB Vilniaus paukštyno 
mėsiniais broileriniais vienadieniais 
(kaina 0,90 Eur) ir 3–4 sav. paaugintais 
ROSS308 ir COBB500 vakcinuo
tais viščiukais, mėsiniais ančiukais, 
žąsiukais, vienadienėmis vištaitėmis, 
paaugintais 5–6 savaičių mėsiniais di
džiaisiais BIG6 veislės kalakučiukais, 
3–5 mėn. dedeklėmis vištaitėmis, pa
šarais. Paaugintus paukščius prašome 
užsisakyti. Tel. 8 611 51770: Igliauka 
– 10 val. Šventragis – 10.15 val. Gude
liai – 10.30 val. Daukšiai – 10.45 val. 
Varnupiai– 10.50 val. Padovinys – 11 
val. Nartas – 11.10 val. Marijampolė 
(prie Klaipėdos g. turgaus) – 11.20 
val. Netičkampis– 11.45val. Liudvi
navas – 12.20 val. Liucinavas – 12.30 

 atnaujintos ekspozicijos
    lietuviški baldai

    Čiužiniams – nuolaidos

Draugystės g. 14A, 
Marijampolėje

Užs. 444.

Jeigu tu tikrai nori mesti gerti, 
anoniminiai alkoholikai gali tau padė
ti. Marijampolės AA grupė „Tikslas“. 
Tel. 8 631 91695.                 Užs. 421.

dėMesio

val. Meškučiai – 12.45 val. Patašinė 
– 13.10 val. Igliškėliai – 13.20 val. 
Sasnava – 13.40 val. Vinčai – 13.50 
val. Ąžuolų Būda – 14 val. Kazlų 
Rūda – 14.20 val. Bagotoji – 14.40 val.
Antanavas – 15 val. Tel. 8 611 51770, 
Vilkaviškio r., Alvitas. Kalvarijos tur-
guje neprekiaujame!  Užs. 589.

PIRKITE AB VILNIAUS 
PAUKŠTYNO VIŠČIUKUS!

ANČIUKAI, žąSIUKAI, 
VIŠTAITĖS, KALAKUČIUKAI

GEGUžĖS 12 d., KETVIRTA
DIENĮ, prekiausime AB VILNIAUS 
PAUKŠTYNO mėsiniais broileriniais 
vienadienias (kaina – 0,90 Eur) ir 
paaugintais 3–4 sav. ROSS308 ir 
COBB500 vakcinuotais viščiukais. 
Prekiausime Steponavičiaus ūkio de
deklėmis vakcinuotomis 4,5–5 mėn., 
rudomis olandiškomis, DOMINANTE 
veislės raibomis, rudomis, juodomis, 
LEGHORNŲ veislės vištaitėmis, mėsi
niais ančiukais, žąsiukais, vienadienėmis 
dedeklytėmis, paaugintais didžiaisiais 
mėsiniais BIG6 veislės kalakučiukais, 
lesalais: Šunskuose – 7.45 val. Antanave 
– 8 val. Gavaltuvoje – 8.10 val. Bagoto
joje – 8.30 val. Višakio Rūdoje – 8.45 
val. Jūrėje – 9 val. Kazlų Rūdoje – 9.10 
val. Jūrės miestelyje – 9.30 val. Ąžuolų 
Būdoje – 9.45 val. Gudeliuose – 10 
val. Subačiškėse – 10.05 val. Plutiškėse 
– 10.10 val,  Smilgiuose – 10.30 val. 
Sasnavoje – 10.40 val. Puskelniuose – 
10.55 val. Pietariuose – 11.10 val. Bara
ginėje – 11.25 val. Trakiškiuose – 11.35 
val. Marijampolėje (prie buvusio turgaus 
Klaipėdos gt.) – 11.45 val. Patašinėje – 
12 val. Igliškėliuose – 12.10 val. Igliau
koje – 12.20 val. Šventragyje – 12.30 val. 
Gudeliuose – 12.40 val. Daukšiuose – 13 
val. Varnupiuose – 13.10 val.Padovinyje 
– 13.20 val. Gyviškiuose – 13.30 val. 
Kūlokuose – 13.35 val. Netičkampyje 
– 13.50 val. Buktoje – 14.05 val. Žels
voje – 14.10 val. Užgiriuose – 14.25 
val. Liudvinave – 14.35 val. Liucinave 
– 14.45 val. Meškučiuose – 15 val. 
Jungėnuose – 15.15 val. Kalvarijoje – 
15.20 val. Valavičiuose – 15.40val. Tel. 
8 611 51770, Alvitas. Kalvarijos turguje 
neprekiaujame!  Užs. 590.

SŪDUVOS ŪKIO KALAKUTAI
Marijampolės r. Nartelių k. 

prekiaujame paaugintais 1–2 sav. 
mėsiniais CONVERTER NOVO 
veislės kalakučiukais. Ši veislė išves
ta siekiant užtikrinti geriausius au
ginimo rezultatus, gyvybingumą ir 
maksimalų svorio prieaugį. Taip pat 
prekiaujame JONIŠKIO GRŪDŲ 
lesalais. Tel.: 8 614 39311, 8 686 
08793.  Užs. 588.

Užs. 581.

Įvairūs
Parduoda makaronus pašarams 

(25 Eur už 50 kg). 
Perka kviečius ir dyzeliną. Tel. 

8 686 93410.  Užs. 587.
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paslauGos • Atliekame visus žemės 
kasimo, lyginimo darbus.
• Atvežame/pervežame bi

rius krovinius (žemes, skaldą, 
smėlį, kt.) ir techniką.

• Ekskavatoriaus, vikšrinio 
„BobCat“, tralo, savivarčio 
(nuo 7,5 iki 26 t) paslaugos.

Tel. 8 601 23115.
Užs. 582.

Įvairiais kiekiais VEžAME 
žVYRą, PLAUTą žVYRą, SMĖ
LĮ, SKALDą, jUODžEMĮ. Tel.: 
8 610 45504, 8 699 40234. Užs. 7.

Kasame tvenkinius, valome 
senus, išlyginame žemes, darome 
pylimus. Įvairūs kasimo, krovi
mo, lyginimo darbai. Tel. 8 659 
45419.  Užs. 270.

Įvairiais kiekiais vežame žvyrą, 
plautą žvyrą, smėlį, skaldą, juodže
mį. Sunkvežimiu su kranu perve
žame įvairius krovinius. Tel. 8 659 
45419.  Užs. 271.

 
Santechnikos, suvirinimo, šil

dymo, vandentiekio, nuotekų sis
temų montavimo, avarijų šalinimo 
darbai. Tel. 8 689 95542.  Užs. 1937.

Greitai ir kokybiškai gamina
me ir statome nerūdijančio plieno 
kaminų įdėklus. Pristatomieji apšil
tinti kaminai. Tel.: 8 610 85100, 8 
634 64490.  Užs. 1423.

Gaminame paminklus, tvoreles, 
dengimo plokštes, stalviršius. Lieja
me pamatus, klojame trinkeles. Tel.: 
8 652 28680, 8 698 47733.  Užs. 320.

Nebrangiai gamina stumdomą
sias duris, spintas stumdomosiomis 
durimis, komodas, kompiuterių 
stalus. Tel. 8 699 48772.  Užs. 45.

 
Greitai ir kokybiškai montuo

jame nerūdijančio plieno kaminų 
įdėklus, pristatomuosius kaminus. 
Suteikiama garantija. Tel. 8 683 
75879. Užs. 1111.

 
Dengiame stogus iš savo ir užsa

kovo medžiagų. Lankstinių gamyba, 
montavimas. Tel. 8 678 29667.   
 Užs. 240.

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. 34.

 
Sienų šiltinimas užpildant 

oro tarpus termoputa. Tel. 8 628 
70999.  Užs. 333.

 
Vyrų, moterų, vaikų kirpimas 

jūsų namuose. Atvažiuoju. Tel. 
8 606 48219.  Užs. 433.

NUOTEKų VALYMO ĮREN
GINIAI. PARDAVIMAS, MON
TAVIMAS. Lietaus nuotekų, van
dentiekio vedžiojimas. Ekskavato
riaus ir „Bobcat“ paslaugos. Tel. 
8 640 82694.  Užs. 396.

 
 Vežame žvyrą, smėlį, plautą 

smėlį, skaldą, akmenukus. Tel. 
8 650 48645.  Užs. 502.

Dažome medinius namus, 

fasadus, stogus savo ir užsakovo 
medžiagomis. PATIRTIS, KOKY
BĖ. Tel. 8 636 94394.  Užs. 423.

Visi skardinimo darbai. Krai
gai, vėjinės, pakalimai. Dengiame 
stogus. PATIRTIS. KOKYBĖ. Tel. 
8 636 94394.  Užs. 422.

Dažome medinių, tinkuotų 
namų fasadus. Ilgametė patirtis, 
garantijos. Tel. 8 691 42513. 

 Užs. 432.

Šlifuojame, lakuojame parketą, 
grindis. Tel. 8 653 20814.  Užs. 332.

Paminklai, tvorelės, antkapiai, 
granito plokštės kapavietei uždeng
ti. Išbetonuojame, sumontuojame, 
visiškai sutvarkome kapavietę. Tel. 
8 685 54770.  Užs. 448.

.
Dujinių viryklių prijungimas, 

remontas, „žikliorių“ valymas, 
keitimas naujais. Senų dujinių ar 
elektrinių viryklių išvežimas. Tel. 8 
685 00133.  Užs. 505.

.
 Taisau televizorius, kompiu

terius, garso, viryklių, šaldytuvų 
elektronikos įrangą. Galiu atvykti. 
Tel. 8 656 54542.  Užs. 97.

Mobilivalykla.lt – baldų, čiu
žinių, kilimų, automobilių sa
lonų cheminis valymas klientui 
patogioje vietoje. Tel. +370 631 
56395.  Užs. 51.

Nelauk nelaimės, kviesk elektri
ką. Elektros instaliacijos ir remonto 
darbai. Tel. 8 689 74534.   Užs. 219.

 
Gaminame duris namams, ūki

niams pastatams, langų rėmus, 
laiptų pakopas. Tel. 8 686 71689.  
 Užs. 277.

Vairavai išgėręs? Susigrąžink 
„teises“ anksčiau. „Alkoblokų“ 
montavimas, nuoma ir pardavimas. 
Tel. 8 659 92202.  Užs. 349.

Gyvulių pervežimas (lengvai 
pakrauname). Tel. 8 636 04207.  
 Užs. 348.

 
Dažome medinius namus, tvo

ras, atliekame skardinimo darbus. 
Tel.: 8 642 47200, 8 633 61818.  
 Užs. 465.

Montuojame įvairių tipų tvoras. 
Tel.: 8 642 47200, 8 633 61818.   
 Užs. 464.

 
Statybos ir remonto darbai. 

Atliekame smulkius darbus. Patys 
pasirūpiname medžiagomis. Tel. 
8 612 28446.  Užs. 382.

 
Profesionalus pastatų apšiltini

mas su ekologiška termoizoliacine 
ekovata. Oro tarpų, uždarų ertmių, 
perdangų apšiltinimas specialia 
nauja įranga. Tel. 8 637 08726.  
 Užs. 596.

ELEKTROS VARIKLIŲ RE
MONTAS. (Pervynioju elektros 
variklius, generatorius, remontuoju 
akumuliatorius, elektrinius įran

Išsinuomočiau žemės (200 Eur 
už ha). Galiu mokėti į priekį. Tel. 
+370 633 71217.  Užs. 328.

NuoMa juodeliai KvieČia!!!

Kelionė autobusu į darbą arba kuro kompensavimas (yra papildomų sąlygų)!
Darbo rūbai ir visos reikalingos darbo priemonės!

Gardi kava ir sotūs sumuštiniai!
Draudimas nuo traumų!

skambink tel. +370 600 00515 ir gauk tau tinkamą pasiūlymą.
arba Cv siųsk cv@juodeliai.lt. Užs. 540.

UAB ,,Juodeliai” stiprina savo komandą ir turi pasiūlymų:
Marijampolės gamykloje, juodelių g. 8, Nendriniškių k., Marijampolės sav.

pamainos operatoriui (1100–1500 Eur „į rankas“)
Kiemo darbininkui (rąstų apdirbimui, 800 Eur „į rankas“)

Kiemo darbininkui (650 Eur „į rankas“)
Gamybos darbininkui (700–800 Eur „į rankas“)

jūrės gamykloje, Medelyno g. 4b, jūrės k., Kazlų rūdos sav.
pamainos meistrui (1300–1500 Eur „į rankas“)

pamainos operatoriui (1100–1300 Eur „į rankas“)
Gamybos darbininkui (700–750 Eur „į rankas“)

akmenynų gamykloje, liepų g. 20, akmenynų k., Kalvarijos sav. 
pamainos meistrui (900–1100 Eur „į rankas“)

pamainos operatoriui (800–1000 Eur „į rankas“)
Gamybos darbininkai (700–750 Eur „į rankas“)

Užs. 411.

ALYTUJE  I  S. Dariaus ir S. Girėno g. 3-3
+370 671 58058

MARIJAMPOLĖJE  I  J. Basanavičiaus a. 5
+370 672 07050

VILKAVIŠKYJE  I  Statybininkų g. 3-1
+370 670 69222

KYBARTUOSE  I  Darvino g. 16-1
+370 648 45222

ŠAKIUOSE  I  V. Kudirkos g. 98-2
+370 648 31666
�

VISOS ODONTOLOGIJOS 
PASLAUGOS – JUMS!  

sypsenosekspertai.lt

SVARBU! Teikiame protezavimo
paslaugas TLK lėšomis! Kviečiame
registruotis - DABAR!

Užs. 414.

Užs. 65.

Paminklai, antkapiai, tvorelės, 
dengimo plokštės, betonavimas, 

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

TELELOTOTELELOTOTELELOTO

Užs. 36.

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

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.

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

Susidarius grupei žmonių iš vienos 
vietovės, suteiksime transportą 

atvykti į darbo vietą. 
atlyginimas nuo 

1000 iki 1500 eur/mėn. „į rankas“. 
Reikalavimas kandidatams:  

elektrotechninis išsilavinimas 
ir minimali darbo patirtis. 

daugiau informacijos teirautis 
nurodytais kontaktais: 

Šalčininkai – 8 616 07 818 
(Mečislovas); Alytus, Marijampolė, 

Vilkaviškis – 8 682 23 513 
(Liutauras); visi kiti miestai – 

8 614 29 705 (Rolandas).
el. paštas cv@tetas.lt

uab „tetas“ siūlo darbą 

elektrikams (-ėms). 
Kandidatai gali būti 

iš Panevėžio, Pasvalio, 
Biržų, Kupiškio, vilkaviškio, 
Anykščių, Kauno, Alytaus, 

Šalčininkų ir Marijampolės.

Užs. 520.

siūlo darbĄ

ŽŪB „AUGA Želsvelė“, esanti 
Želsvos k., Marijampolės sav., ieško 
veršelių prižiūrėtojos ir melžimo 
operatorės. Kontaktinis telefonas 
8 616 24979.  

 Užs. 555.

Reikalingas ūkio darbininkas. 
Darbas prie gyvulių ir su technika. 
Atlyginimas sutartinis. Yra gyvena
masis plotas. Tel. 8 685 35153.   
 Užs. 499.

kius.) K. Donelaičio g. 8, Marijam
polė. Tel. 8 699 44507.  Užs. 512.

Sodo nameliai, terasos, pavė
sinės. Viriname vartus, tveriame 
tvoras. Medžiagas atsivežame. Tel. 
8 650 52655.  Užs. 507.

Medinių, tinkuotų namų fasa
dų, terasų, tvorų plovimas, paruo
šimas dažyti, dažymas. Tel. 8 680 
45700.  Užs. 593.

Stogų, fasadų, trinkelių plovi
mas, atnaujinimas, dažymas. Tel. 
8 631 91211.  Užs. 578.

 
Žemės arimas, frezavimas, vagų 

formavimas, pievų mulčiavimas, pjo
vimas. Tel. 8 659 94310.     Užs. 558.

Ieškomi KRAUTUVO VAI
RUOTOjAI Kazlų Rūdoje. Ga
limybė rinktis iš dviejų darbo 
grafikų! Atlyginimas 670–1000 
Eur per mėn. „į rankas“. Nemo
kamai vežame iš Vilkaviškio ir 
Marijampolės. Susisiekite tel. 8 
638 52472.                       Užs. 585.

UŽJAUČIA
Mirtis – tai slenkstis, bet ne pabaiga,
Brangiausi žmonės ima ir palieka,
Tačiau nuo jų nusidriekia šviesa

Ir atminty gyvi išlieka…
Skaudžią netekties valandą, mirus Pranciškui Algirdui jUCIUI, 

jo šeimą ir kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučia ŽŪB „Šaltekšnis“ 
kolektyvas.  Užs. 583.

Padėka
Žmogus – tik svečias Žemėje
Ir laikas jam sugrįžt namo,

Bet kaip sunku išleisti jį į kelią,
Kuriuo negrįžta niekas niekados...

Nuoširdžiai dėkojame visiems, padėjusiems palydėti į paskutinę 
žemiškąją kelionę mūsų mylimą Pranciškų Algirdą JUCĮ.

                               Žmona Laima ir dukros                     Užs. 584.

Reikalingas taksi vairuotojas, 
galintis dirbti įmonės arba savo 
automobiliu. Tel. 8 616 89326.  
 Užs. 505.

Transporto įmonei Marijam
polėje reikalingi: sunkiasvorių 
transporto priemonių šaltkalvis 
ir autoelektrikas; vyr. mechanikas 
sunkiasvorių transporto priemonių 
remonto priežiūrai ir darbo koky
bės kontrolei; sunkvežimių salonų 
plovėjasvalytojas (a). Tel. 8 698 
33217.  Užs. 592.
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sekmadienį
Audrės, Stasio, Stanislo

vo ir Mykolo vardadieniai.
Saulė teka 5.28 val., leisis 

21.03 val. Dienos ilgumas 
15.35 val.  

Mėnulis priešpilnis.

pirmadienį
Austėjos, Editos ir 

Grigaliaus vardadieniai.
Saulė teka 5.26 val., 

leisis 21.05 val. Dienos 
ilgumas 15.39 val.  

Mėnulis priešpilnis.

Šiandien 
Danutės, Domicelės, 

Rimutės ir Butauto varda
dieniai.

Saulė teka 5.30 val., leisis 
21.02 val. Dienos ilgumas 
15.32 val.  

Mėnulis priešpilnis.

antradienį
Viktorinos ir Sangai

lės vardadieniai.
Saulė teka 5.25 val., 

leisis 21.07 val. Dienos 
ilgumas 15.42 val.  

Mėnulis priešpilnis.

Penktadienį Lietuvos padangė bus nepastoviai debesuota. Mažiau debesų ir daugiau saulės galima tikėtis vakariniuose rajonuose, o storesnis debesų sluoksnis išliks šalies 
rytuose. Iki vakaro spės trumpai palyti daugelyje Lietuvos vietovių. Intensyvesni lietūs numatomi Dzūkijoje ir Suvalkijoje. Čia kai kur yra galimos ir perkūnijos. Pūs 
nestiprus nepastovios krypties vėjas. Daug kur temperatūra pakils iki 15–19, vakariniuose rajonuose vietomis – iki 20 laipsnių šilumos. Šeštadienį artės žemo atmosferos 

slėgio sūkurys. Vietomis trumpai palis. Naktį kai kur pasirodys rūkas, o dieną galima perkūnija. Vėjas vis dažniau kryps iš pietvakarių, vakarų. Naktį temperatūra bus 3–8 laipsniai šilumos, dieną 
pakils iki 13–18, prie Baltijos – 10–12 laipsnių.

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
Daiva Klimavičienė (verslas, žemės ūkis, virtuvė, kelionės)......... tel. (8 343) 53358, el. p. daiva@suvalkietis.lt

Fotografas Ričardas Pasiliauskas (naujienos, sportas) .............. tel. 8 656 91005, el. p. sportas@suvalkietis.lt

Algis Vaškevičius (aktualijos, kultūra, bendruomenės) .................. tel. (8 343) 54350, el. p. algis@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.

Reklama, skelbimai, prenumerata
Buhalterė-vadybininkė Erika Černiauskaitė ... tel. (8 343) 51925, el. p. reklama@suvalkietis.lt 
Vyr. buhalterė Dalia Jaudegienė  .............. tel. 8 616 53041, el. p. buhalterija@suvalkietis.lt

Prenumerata, skelbimai internetu – mokejimai.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 4300.                       Užsakymo Nr. 36.   

Projekto „Jokia paslaptis“ parama – 5 500 Eur.
Projekto „Neatrasta kultūra“ parama – 11 500 Eur.

SUSITVARKYKITE 
NUOTEKAS, 

TAUSOKITE APLINKą IR 
IŠVENKITE IŠLAIDų 

BAUDOMS!
Buitinių nuotekų valymo 

įrenginiai
(„Buiteka“, „Traidenis“, „August“, 

„Švaistė“, „Feliksnavis“, „Biomax“ ir kt.)
GAMINTOJŲ KAINOMIS.

Įrenginių projektavimo, montavi
mo ir aptarnavimo darbai.

10 metų garantija.
GALIMYBĖ PIRKTI 
IŠSIMOKĖTINAI!

Atvykstame nemokamai 
konsultacijai visoje Lietuvoje!

DIRBAME
 IR SAVAITGALIAIS

Tel. 8 686 80106. U
žs

. 1
46

5.

Restruktūrizuojama valstybės įmonė ,,Mūsų amatai“ (toliau 
Įmonė) skelbia patikėjimo teise valdomo nereikalingo arba netinkamo 
(negalimo) naudoti ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto ir ma
žaverčių atsargų pardavimą tiesioginiame viešajame prekių aukcione.

Aukcione bus parduodamas turtas ypač patraukliomis kainomis. 
Detalus sąrašas su trumpu parduodamo turto aprašu ir visa su aukcio
nu susijusi informacija  yra paskelbta Įmonės interneto tinklalapyje 
www.musuamatai.com. Užs. 580.

Užs. 542.

Užs. 586.

Elvyrai SAVICKIENEI,
gyv. Akmenynų k.

Šiandieną Jūsų metai sužydėjo 80 įvairių žiedų... 
Čia visko būta: saulės, vėjo, daug praradimų ir vilčių... 

Nuėjote prasmingą, ilgą kelią, pavargo rankos nuo 
sunkių darbų... 

Priimkit šiandien degančią ugnelę savo anūkų ir vaikų 
širdžių.

Gražaus 80-ojo jubiliejaus proga nuoširdžiai Jus sveikina 
dukros su žentais, anūkai su šeimomis ir proanūkiai. 

Linkime būti laimingai ir mylimai, apsuptai mylinčių žmonių ir išlikti 
visada tokiai jaunatviškai ir šauniai! Užs. 597.

Atrodo, kad Rimvydo Urbona
vičiaus visai nekeičia metai. Visada 
skubantis, bet jei jau sustojote 
gatvėje su juo šnektelėti, tai gali 
užtrukti ilgai! Ir, be abejo, kalba 
visada suksis apie istorinius dalykus, 
bet taip įdomiai, kad besikalbant 
duobutę šaligatvyje gali prasto
vėti. Atrodo, kad bloga nuotaika 
jo niekada neapima. Ir dar gali 
jausti, kad jam kaip niekam kitam 
„skauda“ dėl klastojamų istorijos 
faktų, nepagrįstų jokiais šaltiniais. 
Vilniaus universiteto absolventas, 
istorikas, 40 metų vadovaujantis 
Marijampolės archyvui (šiuo metu 
– Kauno regioninio valstybės ar
chyvo Marijampolės filialo vedėjas) 
– nuostabus „Suvalkiečio“ bičiulis, 
visada skubantis pagelbėti, kai rei
kia eksperto nuomonės. Ateinantis 
į kaimynystėje esančią redakciją 
pasidalinti įvairiuose archyvuose 

Pagerbti 
Marijampolės 

krepšiniui nusipelnę 
žmonės

„Krepšinio namuose“ Kaune vyko 
tikra šventė – Marijampolės krepšinio 
federacija  organizavo Marijampolės 
krašto krepšiniui nusipelniusių spor
tininkų pagerbimo ceremoniją.

Lietuva šiemet švenčia mūsų šalies 
krepšinio šimtmetį, o į Marijampolę 
krepšinis įžengė prieš 98 metus. Antra 
lietuvių religija tapęs krepšinis išugdė 
ne vieną garsų, profesionalų Marijam
polės vardą garsinantį sportininką. 

Ypatingo dėmesio už nuopelnus 
Marijampolės krepšiniui sulaukė: 
Darius Songaila, Andrius Giedraitis, 
Eglė ŠulčiūtėStaknevičienė, Stasys 
Žaliabarštis, Elvyra Šablinskienė, 
Gintautas Žibūda, Klemencas Agen
tas, Algis Žvaliauskas, Rimas Vitkus, 
Marijus Užupis, Marius Valukonis, 
Eglė Vitkutė, Aurimas Kieža, Lukas 
Uleckas, Arnoldas Kulboka, Deividas 
Jurkša, Vytautas Skučas, Kęstutis Svi
tojus, Šarūnas Sakalauskas, Edas Nic
kus, Gintautas Chmieliauskas, Ligita 
Kinkevičienė, Mindaugas Sagaitis, 
Aurimas Čėsna ir Ela Bajorūnienė.

Nusipelnęs treneris Gintautas 
Žibūda susirinkusiems papasakojo 
apie Marijampolės krepšinio ištakas. 
Atvykusieji taip pat turėjo galimybę 

KadastriNiai
MataviMai

Informuojame žemės sklypo, 
esančio Šakališkių k., Igliaukos 
sen., Marijampolės sav. (kad. Nr. 
5181/0003:205), būsimus ar esamus 
savininkus ar jo įgaliotus asmenis, 
kad VĮ Registrų centro matininkė 
Kristina Naujokienė (kvalifikaci
jos pažymėjimo Nr. 2MM900) 
20220518 10:00 val. vykdys žemės 
sklypo (kad. Nr. 5182/0003:195), 
esančio Šakališkių k., Igliaukos sen., 
Marijampolės sav., ribų ženklinimo 
darbus. Prireikus išsamesnės informa
cijos, prašome kreiptis adresu: Laisvės 
g. 10, LT68306 Marijampolė, el. p. 
Kristina.Naujokiene@registrucentras.
lt, tel. 8 601 96231.  Užs. 591.

Informuojame žemės sklypo, 
esančio Marijampolės m., Uosupio 
g. 7 ir Uosupio g. 9, naudotojus, kad 
UAB „Metrum Lt“ matininkas (kva
lifikacijos pažymėjimo Nr. 2MM
654) 20220516 d. 10:00 val. vykdys 
žemės sklypo, esančio Marijampolės 
m., Uosupio g. 3,  ribų ženklinimo 
darbus. Prireikus išsamesnės infor
macijos, prašome kreiptis adresu: Vy
tauto g. 34A, Marijampolė, el. paštu 
austeja@metrumlt.eu arba telefonu  8 
664 64042.  Užs. 601.

Informuojame žemės sklypo, esan
čio Marijampolės sav., Kumelionių k., 
sklypo kadastro Nr. 5148/0004:430, 
savininką, kad UAB „Metrum Lt“ 
matininkas (kvalifikacijos pažymė
jimo Nr. 2MM654) 20220516 
d. 14:00 val. vykdys žemės sklypo 
kadastro Nr. 5148/0004:375, esančio 
Marijampolės sav., Kumelionių k.,  
ribų ženklinimo darbus. Prireikus 
išsamesnės informacijos, prašome 
kreiptis adresu: Vytauto g. 34A, Mari
jampolė, el. paštu austeja@metrumlt.
eu arba telefonu 8 664 64042.  

 Užs. 602. 

Rimvydas Urbonavičius: 
kaimynas, kuriuo 

džiaugiamės ir didžiuojamės

surastais įdomiais faktais apie mūsų 
kraštą. Ir, kol geriame kavą, jis spėja 
iškloti tiek informacijos, kad į du 
laikraščius netilptų! Mes mylime ir 
gerbiame jus, Rimvydai! Ir ne tik 
mes: jus įvertino ir kolegos – jums 
suteiktas Archyvaro garbės ženklas, 
o Marijampolės savivaldybė jus 
apdovanojusi Švento Jurgio, Mari
jampolės globėjo, medaliu.

Oi, vos nepamiršome pasakyti, 
kokia proga visa tai parašėme – 
pirmadienį, gegužės 9ąją, Jums 
sukanka 65eri! Nuoširdžiai svei
kiname! Linkime jums ir toliau 
profesionaliai ieškoti Marijampolės 
miesto ištakų! Linkime, kad atidžiai 
ir atsakingai po kruopelę renkami 
istorijos faktai, daugybė straipsnių 
ir pranešimų apie mūsų kraštą atsi
rastų Jūsų knygoje! 

Nuoširdžiai
„Suvalkiečio“ redakcija

apžiūrėti „Krepšinio namus“ ir stebėti 
filmą, skirtą krepšinio 100mečiui. 

„Sūduva“ su 
„Riteriais“ pasidalijo 

po tašką
Šiandien „Sūduvos“ futbolininkai 

„Optibet“ A lygos rungtynes žaidžia 
išvykoje su Panevėžio „Ekranu“. O 
praėjusiame 12ajame ture pirmą kartą 
šiemet pagrindiniame miesto stadione 
žaidusi „Sūduva“ su Vilniaus „Rite
riais“ pasidalijo po tašką – 1:1 (0:0).

Antroje mačo pusėje itin pastebi
mas buvo „Sūduvos“ žaidėjas Saidas 
Hamuličius. Nyderlandų kilmės 
bosnis atliko ne vieną pavojingą smū
gį į vartus, o 65ąją minutę uždirbo 
baudinį, kai išprovokavo Dominyko 
Barausko pražangą baudos aikštelėje. 
S. Hamuličius pats stojo prie 11 metrų 
žymos ir nukreipė kamuolį į vartus 
– tai buvo trečiasis jo įvartis šiame A 
lygos sezone.

79ąją minutę „Riterių“ įvartį 
sukūrė du po keitimo aikštėje pasiro
dę žaidėjai – Lucasas Diasas asistavo 
Artūrui Dolžnikovui, kuris suklaidino 
Tomą Švedkauską ir pasiuntė kamuolį 
į tuščius vartus.

17 taškų turinti „Sūduva“ žengia 
penkta, laipteliu aukščiau esantys 
„Riteriai“ yra surinkę 21 tašką.

„Suvalkiečio“ informacija

sportas

Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka


