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Nijolė LINIONIENĖ

Alvydas Totoris Kalvarijos ir 
viso šio krašto istorija domisi 
seniai, yra surinkęs (taip pat ir 
publikavęs) daug istorinės me-
džiagos, jam pažįstami ne tik 
Lietuvos, bet ir Lenkijos archyvai, 
bibliotekų fondai, todėl neretai 
net ir istorija besidominčius ko-
legas nustebina naujais faktais ar 
iki tol nežinomais dokumentais. 
Apie savo nesibaigiančią veiklą 
jis sako: „Gyvenimas per trum-
pas, kad leistume jį be tikslo“. Ši 
knyga irgi buvo vienas tikslų, į 
kurį netrumpai eita...

Kodėl gatvių istorijos? Au-
torius sako norėjęs pažvelgti į 
Kalvarijos praeitį ir dabartį kitu 
kampu, per gatvių istorijas pa-
pasakoti apie visą miestą, kuris 

Verslo dienos renginys: 
IQ forumas, diskusija, apdovanojimai

Kasmet antrąjį lapkričio penktadienį švenčiama profesinė verslo atstovų šventė – Verslo diena. Šia proga Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Marijampolės 
filialas organizavo ekonomikos (IQ) forumą „SŪDUVA 2022: kaip tapti stipresniems po dar vienos krizės?“. Europos Komisijos (EK) atstovybės Lietuvoje vadovo pa-
vaduotoja Agnė Kazlauskaitė papasakojo apie Europos Sąjungos atsaką į krizes, apimančias karą Ukrainoje ir energetikos saugumą. LR finansų ministerijos atstovas 
Paulius Baniūnas supažindino su planuojamomis reformomis ir investicijomis, skirtomis naujos kartos Lietuvai, Lietuvos banko Makroprudencinės analizės skyriaus 
vadovas Algirdas Prapiestis pasakojo apie Lietuvos ir Marijampolės regiono tvarią plėtrą, esamą situaciją ir planus, nekilnojamojo turto tendencijas, o „Faktoro“ 
direktorius Algirdas Gutauskas suteikė naudingos informacijos apie alternatyvų finansavimą smulkiajam ir vidutiniam verslui.

joms, kad labai dažnai jų planai 
prasilenkia su realia praktika. 
Viena yra planuoti popieriuje ir 
dėlioti gaires, kita – tai įgyven-
dinti. Pripažįstu, kad paruoštas 
paramos priemonių paketas yra 
aktualus ir reikalingas, tačiau kol 
kas dar nėra aiškumo, o pradėję 
įgyvendinti darbus matome, 
kad tai, kas nefinansuojama, 
kainuoja verslui ar savivaldai 
gerokai brangiau, nei paramos 
sulaukiančios veiklos. Dažnai su 
pavydu žiūriu į mūsų kaimynus 
lenkus ir bendraudamas su jų 
savivaldos institucijų vadovais 
pasisemiu patirties, kaip, pavyz-
džiui, kontroliuojančios valsty-
binės institucijos verslui padeda 
veikti, jį konsultuoja, o ne tik 
siekia kontroliuoti ar bausti. 

(Nukelta į 4 psl.)

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Marijampolės filialo direktorė Kristina Grigė ir Tarybos 
pirmininkas Vygantas Subačius UAB „Kalvarijos baldai“ direktoriui Kęstučiui Paužai įteikė apdovano-
jimą už nuoseklų augimą.

Gatvėmis vaikšto mūsų gyvenimai...
...jomis, kaip arterijomis, cirkuliuoja istorija... Tai – kiek perfrazuoti istoriko Alvydo Totorio žodžiai, kuriais jis 

pradėjo savo knygos „Kalvarijos gatvių istorija“ (leidykla „Idėja plius“) pristatymą. Tai buvo vienas šių metų Europos 
paveldo dienoms skirtos konferencijos svarbiųjų akcentų. Knyga išleista vykdant Kalvarijos viešosios bibliotekos projektą 
„Kuriu, veikiu, atrandu Kalvarijos kraštą iš naujo“, leidybą rėmė Lietuvos kultūros taryba ir Kalvarijos savivaldybė.

nuolat keitėsi – ir tai ne tik pačių 
gatvių ar gyventojų skaičius, bet 
ir tai, kaip atrodė pastatai (kny-
goje gausybė nuotraukų), kas 
jose vyko, kokios įstaigos buvo 
įsikūrusios. Viskas – vieno ar kito 
laikotarpio gyvenimo atspindys. 
Daug kas, tarkime XX a. pradžio-
je ar jo viduryje, atrodė kitaip, tad 
kiekviena sena nuotrauka labai 
vertinga, nes fotografuoti buvo 
sudėtinga dėl įvairių dalykų – kad 
ir dėl to, jog Kalvarijoje buvo 
daug strateginių objektų. A. To-
toris apgailestavo, kad kai kurios 
datos knygoje turėtų būti kiek ki-
tokios – per vėlai sužinota naujų 
faktų, visai neseniai kolekcinin-
kas Mantas Vaitiekūnas pasidalijo 
nematytomis nuotraukomis... 
Kita vertus, naujųjų technologijų 
dėka buvusios neryškios vertingos 

fotografijos atgijo ir labai pratur-
tino leidinį.

Praėjusiais metais Kalvarija 
minėjo jubiliejų: 1791-aisiais 
gavo karališkojo miesto teises. 
Tuomet čia buvo jau 10 gatvių, 
apie 2000 gyventojų (dabar 
mieste yra 53 gatvės). O jų pa-
vadinimuose, kurie ne po kartą 
kito, atsispindi istorijos viražai. 
„Pasivaikščiokime“ keletu seniau-
sių Kalvarijos gatvių, vaizduotėje 
(padedant knygos iliustracijoms) 
bandydami atgaivinti jų praei-
tį...

Viena seniausių – Vilniaus 
gatvė, susiformavusi XVIII a. pra-
džioje iš senojo Alytaus – Virbalio 
kelio atkarpos. Vadinta Gardino 
gatve (ja buvo atvykstama iš 
Gardino ar Simno). XIX a. vi-
duryje gatvės gale ant kalno buvo 

Knyga padėta ant informatyvaus žemėlapio, 
kurį kartu su ja išleido Kalvarijos krašto muzie-
jus/Informacijos centras. Čia ir svarbiausi istori-
jos faktai, ir lankytini objektai bei maršrutai.

pastatytas vėjinis 
olandiško tipo ma-
lūnas, 1886 metais 
– naujas medinis 
tiltas per Šešupę, 
atsirado pirmieji 
mūriniai pastatai. 
1908 m. būstų su-
rašymo duomeni-
mis, Gardino gat-
vėje buvo 61 namo 
savininkas: 53 žy-
dai, 5 lietuviai, 2 
lenkai ir vokietis. 
Karo metu visas 
miestas nukentėjo 
– ši gatvė irgi. 1920 
m. ji pavadinta Vil-
niaus vardu, Gardi-
no vardu pavadinta 
kita gatvė. 
(Nukelta į 7 psl.)

Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka

Daiva KLIMAVIČIENĖ

Kaip mylėti verslą?
Diskusijoje apie Marijampo-

lės regiono plėtrą Marijampolės 
savivaldybės meras Povilas Isoda 
pateikė labai skaudų retorinį 
klausimą – apie (ne)meilę vers-
lui: 

„Marijampolė didžiuojasi 
sėk mingu verslu. Verslu, kuris 
dar neprasidėjus energetinei kri-
zei, jau ruošėsi jai, priimdamas 
reikalingus sprendimus. Visada 
sakėme, kad Marijampolė – tai 
yra 4M: maistas, metalas, medis ir 
mokslas. Šios strategijos nepakei-
tė jokia krizė, šis sektorius yra be 
galo stiprus mūsų regione. Tačiau 
norėčiau pabūti ir tuo „bloguoju 
policininku“ ir pasakyti instituci-
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Šalyje
ir paS MuS

Loreta TUMELIENĖ

Vairuoti autobusą – 
išsipildžiusi svajonė

Marijampolietė Ramunė Bra-
zaitienė Marijampolės autobusų 
parke dirba nuo praėjusių metų 
gruodžio pradžios. Keturiasde-
šimtmetį peržengusi moteris di-
džiuliu autobusu, talpinančiu per 
šešiasdešimtį keleivių, važinėja 
priemiesčio maršrutu Marijam-
polė–Keturvalakiai–Karkliniai. 
Per dieną ji šiuo maršrutu įsuka 
daugiau kaip 260 kilometrų.

Ramunei didelė transporto 
priemonė – ne naujiena. Ji dvejus 
metus kartu su vyru po užsienį 
važinėjo vairuodama vilkiką. 
„Vyras buvo puikus mokytojas, ne 
tik išmokė gerai vairuoti krovininį 
sunkvežimį, bet ir perdavė daug 
techninių žinių. Kai išsiskyrėme, 
supratau, kad ir toliau noriu vai-
ruoti, viliojo didžiulės mašinos, 
todėl nusprendžiau padirbėti 
autobuso vairuotoja. Įgijau teisę 
vairuoti autobusą ir per Užimtu-
mo tarnybą atėjau dirbti į Angelės 
Bižienės transporto įmonę, o nuo 
gruodžio perėjau į Marijampolės 
autobusų parką“, – pasakojo 

Marija BURBIENĖ

Daugiau kaip prieš porą metų 
– 2020-ųjų kovą – Marijampolės 
savivaldybės administracijos di-
rektoriaus įsakymu buvo atrinkti 
ir patvirtinti projekto „Socialinių 
paslaugų infrastruktūros tinklo 
sukūrimas ir plėtra asmenims, tu-
rintiems proto ir (arba) psichikos 
negalią“ partneriai ir numatytos 
vietos penkių grupinio gyvenimo 
namų suaugusiems ir vienų gru-
pinio gyvenimo namų vaikams 
statybos. Būtent tie vieninteliai 
VšĮ „Sonatos namai“, teikiantys 
trumpalaikę ir ilgalaikę socialinę 
globą tėvų globos netekusiems 
vaikams su negalia, ir įsikurs 
Uosių g. 2.

– Būtinai paminėkite, kad 
mūsų kaimynystė neturėtų gąs-
dinti aplinkinių, – paklausta apie 
būsimas įkurtuves pirmiausia 
prašo VšĮ „Sonatos namai“ įkū-
rėja Sonata Daugirdienė.

– Mūsų namai tokie pat, kaip 
ir visų kitų, skirtumas tik tas, 
kad juose yra daug mamų – še-
šios, – šypsodamasi toliau kalba 
Sonata ir papasakoja apie naujai 
statomo namo privalumus. – 
Pastato bendrasis plotas – 293 

šie namai kažkuo išskirtiniai. Visi 
vaikai lanko įprastas ikimokykli-
nes ugdymo įstaigas ir mokyklas, 
į kurias darbuotojai juos nuveža 
ir parsiveža. Visi vaikai darbštūs, 
lankstūs, kūrybingi, noriai įsijun-
gia į šeimos gyvenimą. Esame eili-
niai taupūs žmonės, kaip ir šeimo-
je, vaikai kartu su mama gamina 
valgį, moka ne tik picą padaryti, 
tortą iškepti, bet ir duoną, ypač 
mėgsta bananų duoną, – pasakoja 
S. Daugirdienė džiaugdamasi, kad 
vaikai mokosi savarankiškumo 
ir ateityje tikrai įsilies į visavertį 
bendruomenės gyvenimą. 

Su nekantrumu vaikai laukia 
ir naujų namų įkurtuvių Uosių 
gatvėje. Pasak direktorės, pagal 
projektą tai turėtų būti kitais 
metais.

– Nors ir labai dabar nepalan-
ki ekonominė situacija, bet sienos 
jau kyla ir tikiuosi, kad įkurtuvės 
kitąmet tikrai bus. Turiu viltį, 
kad Savivaldybė padės išlaikyti 
ir šiuos namus, kuriuose dabar 
gyvename, ir, reikalui esant, 
galėtume suteikti visokeriopą 
pagalbą ir kitiems šeimos meilės 
stokojantiems vaikams su nega-
lia, – viltingais planais dalijasi S. 
Daugirdienė.

Naujuose namuose Uosių g. 2 įsikurs VšĮ „Sonatos namai“.

Naujuose namuose įsikurs vaikai
Marijampolės Uosių gatvėje, priešais Tarpučių tvenkinį, ryškėja naujo raudonų plytų namo kontūrai. Pravažiuojantys, o ir netoli 

gyvenantys spėlioja, kam teks laimė gyventi tokioje gražioje vietoje. Ir nors svarstymai aplipę įvairiausiais gandais, jokios paslapties nėra 
– čia apsigyvens vaikai.

kv. m. Name bus šeši kambariai, 
kuriuose gyvens aštuoni vaikai. 
Dvi patalpos numatytos darbuo-
tojams, taip pat bendra erdvė, 
apjungianti virtuvę, valgomąjį, 
didelę svetainę, žaidimų kam-
barys, du higienos kambariai, du 
įėjimai. Prie gyvenamojo namo 
bus ūkio priestatas, o 20-ties 
arų sklype – pavėsinė, šiltnamis, 
krepšinio aikštelė, augs žemaū-
giai medžiai, bus gėlynai.

Svarbiausia – naujame name, 
kaip ir dabartiniuose namuose, 
įsikūrusiuose vienuolyno pa-

talpose P. Kriaučiūno g., vaikai 
nuo 3-jų iki 18 metų (jeigu 
mokosi, ir ilgiau), gyvens visa-
vertį gyvenimą. Kaip pavyzdį 
direktorė paminėjo netrukus 
18-ąjį gimtadienį švęsiančią mer-
giną, besiruošiančią profesinei 
stažuotei į Ispaniją, po kurios 
ji į gyvenimą eis savarankiškai, 
nes „Sonatos namuose“ tam įgijo 
žinių ir įgūdžių.

– Penkti metai mūsų didelė 
šeima (šiuo metu 9 vaikai, iš ku-
rių 6 – neįgalūs) gyvena miesto 
centre, ir niekas net nemano, jog 

Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka

Moterų svajonė vairuoti 
autobusą išsipildė

Marijampolės autobusų parke dirba 41 vairuotojas. Iš jų 39 vyrai ir dvi moterys. Marijampolėje tai dar vis retenybė: moterys, 
vairuojančios autobusus, dar vis stebina aplinkinius. Vairuotojoms dažnai mojuoja praeiviai, su jomis mielai bendrauja keleiviai, o 
vaikai tampa geriausiais draugais. 

Kas paskatino moteris pasirinkti autobuso vairuotojos profesiją, kaip jos jaučiasi sėdėdamos prie keliolika tonų sveriančio auto-
buso vairo, pasiteiravome jų pačių – UAB „Marijampolės autobusų parkas“ vairuotojų.

Ramunė. 
Pasak moters, autobuso vai-

ruotojos profesiją ji pasirinko dėl 
dviejų dalykų. Jai labai patinka 
bendrauti su žmonėmis ir vairuo-
ti didžiules mašinas. Autobusas 
kaip tik tai, apie ką Ramunė sva-
jojo. „Aš tiesiog gimusi vairuoti. 
Ir tikrai nebijau važiuodama 
tokiu dideliu autobusu, man 
dar lengviau negu vairuoti mažą 
automobilį. Nebijau ir gedimų. 
Buvęs vyras daug ko išmokė. Su 

technika aš draugauju. O su ke-
leiviais bendrauti gera. Žmonės 
man itin malonūs ir geri. Dar 
vis išgirstu, kai nustebę keleiviai 
sako: „Pirmą kartą matau moterį 
prie vairo“. Kiti pagiria, šaunuole 
pavadina. Kad kažkas būtų piktai 
ką nors pasakęs, taip dar nebuvo“, 
– kalbėjo Ramunė.

Ypač moterimi vairuoto-
ja džiaugiasi mažieji keleiviai. 
Ramunė pasakoja turinti mažų 
draugų. Vienas darželinukas 

vairuotojai net šokoladuką pa-
dovanojo, o Ramunė pamačiusi 
jį gatvėje, pasignalizuoja. Mama, 
vairuojančia autobusą, didžiuoja-
si ir dukros. Joms klasiokai ausis 
išūžė, kokia jų mama šauni, links-
ma, draugiška keleiviams. 

Pasak moters, keleivių elge-
sio kultūra tikrai gera, nekyla 
jokių konfliktų. „Jau metai, kai 
važinėju tuo pačiu maršrutu. 
Mes vieni kitus pažįstame, lyg 
giminės tapome. Jeigu išeinu 
atostogų ir ilgėliau nedirbu, 
mano keleiviai nerimauja, kada 
aš sugrįšiu“, – draugiškais žmo-
nėmis džiaugėsi Ramunė. Moters 
teigimu, darbovietėje kolegos 
vyrai irgi labai pagarbiai su jo-
mis elgiasi, prireikus – padeda, 
pataria. Darbo krūvis normalus 
– tikrai nepervargsta. Autobusų 
parke sudarytos puikios sąlygos 
poilsiui, gali pavalgyti, kavos 
išgerti. Ir su vadovais santykiai 
geri, jaučia jų palaikymą, rūpestį. 
Direktorė nuolat klausia, kaip 
moterys jaučiasi, ar viskas gerai, 
autobusų stoties viršininkas taip 
pat rūpinasi, kad vairuotojoms 
darbe sektųsi.  

(Nukelta į 3 psl.)

Autobusą vairuojanti Ramunė sako, kad atostogos jai prailgsta, 
labai pasiilgsta keleivių ir darbo. 

Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka

Antradienį Prezidentas Gita-
nas Nausėda drauge su artimai-
siais į amžinojo poilsio vietą pa-
lydėjo lapkričio 6 d. Amžinybėn 
iškeliavusį savo tėvą 93 m. Antaną 
Nausėdą. A. Nausėda palaidotas 
šeimos kapavietėje Darbėnuose, 
šalia žmonos. Laidotuvėse iš-
laikytos lietuviškos katalikiškos 
tradicijos.

* * *
Prezidentas Gitanas Nausėda 

trečiadienį pranešė, kad NATO 
viršūnių susitikimas Vilniuje 
vyks 2023 metų liepos 11–12 
dienomis. Į dvi dienas Vilniuje 
vyksiantį NATO viršūnių susiti-
kimą atvyks NATO sąjungininkių 
ir partnerių vadovai. Lietuvoje 
aukščiausio lygio NATO vadovų 
susitikimas vyks pirmą kartą.

* * *
Susisiekimo ministerija infor-

mavo, kad per dešimt šių metų 
mėnesių sutvarkyti 25 tiltai ir 
viadukai, esantys valstybinės 
reikšmės kelių tinkle. Jų sutvar-
kymui skirta apie 23 mln. eurų. 
2023 m. planuojama sutvarkyti 
dar 27, o 2024 m. – 35 tiltus 
ir viadukus valstybinės reikšmės 
kelių tinkle.

* * *
Su darbu Liudvinavo seniū-

nijoje ir seniūnės pareigomis 
atsisveikino Jolanta Maceikienė. 
Penktadienis buvo paskutinė 
jos darbo diena. Darbo sutartis 
nutraukta abipusiu susitarimu. 
Palikti šias pareigas buvo seniūnės 
sprendimas. Laikinai seniūnės 
pareigas eis jos pavaduotoja Re-
gina Pakrosnevičienė.

* * *
Lapkričio 15–17 d. nuo 9 iki 

16 val. aštuoni Lietuvos kariuo-
menės Juozo Vitkaus inžinerijos 
bataliono kariai su ginklais vykdys 
pratybas ant Kazlų Rūdos mieste 
esančio pėsčiųjų tilto per gele-
žinkelio linijas. Patikinama, kad 
pratybų metu bus laikomasi gam-
tos apsaugos taisyklių, transporto 
priemonės judės tik keliais, nebus 
naudojama pirotechnika ir imita-
cijos priemonės. Pratybos nebus 
vykdomos ant bėgių ir traukinių 
judėjimui įtakos neturės.

* * *
Lapkričio 9 d. Marijampolės 

ligoninės Akušerijos ginekologi-
jos skyriuje šiemet gimė 300-asis 
naujagimis. Jubiliejinio kūdikio, 
kuriam tėvai suteikė Beno vardą, 
susilaukė Pilviškiuose gyvenantys 
Alma Strakauskaitė ir Tomas An-
driukaitis. Benas – antras vaikelis 
šeimoje. 

* * *
Sveikatos apsaugos ministerija 

pranešė, kad įsibėgėja Greitosios 
medicinos pagalbos (GMP) re-
forma. Ministerija akcentuoja, 
kad nuo konkrečios savivaldybės 
spartos priklauso ir būsimas 
sklandus GMP paslaugų teikimas 
gyventojams, taip pat primena, 
kad nuo kitų metų liepos 1 d. 
greitosios medicinos paslaugos 
bus teikiamos tik centralizuotai. 
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iš redakcijoS pašto

Lapkričio pradžioje Antanavo 
koplyčia pasipuošė paroda „Si-
biro sielos“. Kazlų Rūdos Jurgio 
Dovydaičio viešosios bibliotekos 
Antanavo filialas kartu su Anta-
navo bendruomene čia surengė 
lietuvių kilmės menininko, neu-
romokslininko bei visuomenės 
veikėjo Audriaus Plioplio parodą 
istorinėje Švenčiausios Mergelės 
Marijos šeimų koplyčioje. 

Žymus JAV neuromoksli-
ninkas Audrius Plioplys gimė 
imigrantų iš Lietuvos šeimoje 
Toronte (Kanadoje), o jo tėvas 
kilęs iš Plioplių kaimo Kazlų 
Rūdos savivaldybėje, motina – iš 
Plungės. Todėl menininkas jau ke-
linti metai lanko gimtuosius tėvų 
kraštus, atveždamas vis naujas savo 
darbų kolekcijas: jie eksponuoti 
įvairiose salėse Vilniuje, Kaune, 
Marijampolės ir Vilkaviškio sa-

ir Lietuvoje. „...taip bemaž visą 
gyvenimą retkarčiais patirdavau 
sielos viduje tą jausmą, kurį pava-
dinau išėjimu į horizontą. Tai reiš-
kė nuobodžios, įkyrėjusios rutinos 
tėkmės pakeitimą.“ Ši romano 
ištrauka nusako esmę, nes knyga 
tikrai nėra nuobodi, o jos herojui 
vis kas nors nutinka ir jis turi keisti 
savo gyvenimo kelią... 

Visose knygoje aprašytose 
vietovėse autorius yra pabuvojęs. 
Susitikimo metu Justinas Na-
vikas pasidalino nuotraukomis 
ir nuotaikingomis istorijomis iš 
kelionių po Afriką. Aplankė Tan-
zaniją, Ugandą, Ruandą, Zambiją, 
Zanzibarą; Azijoje – Filipinus, 
Vietnamą, Tailandą, Kambo-
džą. Anonsuodamas savo antrąją 
knygą, kurios pusė jau parašyta, 
prasitarė, kad herojaus nuotykiai 
vyks tose šalyse.

„Noriu džiaugtis pasauliu, nes 
jis duotas trumpam ir tik vieną 
kartą“, – tai taip pat citata iš kny-
gos, ją autorius dažnai kartojo ir 

vivaldybėse, tikimasi, kad po šios 
parodos daugiau susitikimų vyks 
ir tėvo gimtojoje Kazlų Rūdos 
savivaldybėje.

Nors dr. A. Plioplys baigė 
medicinos studijas ir daug pasiekė 
neuromokslinėje srityje, bet polin-
kis menui, užgimęs dar vaikystėje, 
niekur nedingo. Jis kuria neįprastus 
paveikslus, kurių pagrindu tapo 
neurologinių smegenų impulsų 
nuotraukos. A. Plioplys surengė 
daugiau nei pusšimtį individualių 
parodų, dalyvavo daugiau nei šimte 
grupinių. Jo kūriniai nuolat eks-
ponuojami prestižinėse Amerikos 
bei Europos šalių galerijose, puošia 
įvairias įstaigas.

Antanavo koplyčioje ekspo-
nuojamo darbų ciklo „Sibiro 
sielos“ pirmoji dalis buvo sukurta 
2011 metais. Centre – Sibiro 
tremtinių nuotraukos, kurioms 

Audriaus Plioplio darbų ekspozicija istorinėje Antanavo koplyčioje.

Kūriniai grįžta į gimtuosius kraštus

Ilgais rudens vakarais vis daž-
niau galime paimti į rankas knygą. 
O jei dar tos knygos autorius – 
tavo kraštietis, iš tiesų smagu. Ne 
vienas dar prisimename dieną, 
kai į Gudelių seniūnijos salę su-
sirinko nemažas būrys miestelio 
gyventojų bei svečių. Jie atėjo į 
susitikimą su kraštiečiu Justinu 
Naviku, pristačiusiu savo pirmąją 
knygą „Išeiti į horizontą“. Ren-
ginyje dalyvavo autoriaus šeima, 
buvę bendraklasiai, draugai iš 
Marijampolės, Kauno bei Vil-
niaus. Knygos autorius prieš 50 
metų gyveno Pušinių kaime netoli 
Daugirdų, baigė Gudelių vidurinę 
mokyklą, tad knygos pristatymas 
tapo ir vaikystės draugų bei moky-
tojų susitikimu, kurio metu buvo 
prisiminti jaunystės nuotykiai bei 
išdaigos. 

Knyga „Išeiti į horizontą“ – 
tai pasakojimas apie žmogų, savo 
gyvenime sutalpinusį neįtikėtinai 
daug įvykių ir nuotykių, kurie 
vyksta Sibire, Maskvoje, Korėjoje 

Mildos Krepenskienės nuotrauka

menininkas suteikia šiuolaikinius 
meninius akcentus, žaidžia šriftais 
ir spalvomis, laisvai interpretuoja, 
vaizdai susideda iš neuronų profi-
lių, susipynusių su smegenų mag-
netinio rezonanso nuotraukomis 
ir elektroencefalogramomis. Tai 
projekto „Vilties galia“ dalis. Jo 
metu buvo surinkta ir išsaugota 
daugiau kaip 400 laiškų ir nuo-
traukų, atsiųstų iš Sibiro į JAV. 
Šių laiškų turinys ir fotografijos 
atskleidžia tragiškus Sibire atsidū-
rusių šeimų likimus.

Paroda „Sibiro sielos“ Antana-
vo koplyčioje veiks iki sausio 10 d. 
Aplankyti ją galima paskambinus 
Kazlų Rūdos Jurgio Dovydaičio 
viešosios bibliotekos Antanavo 
filialo bibliotekininkei Mildai 
Krepenskienei tel. 8 620 10790.

Kazlų Rūdos Jurgio Dovydaičio 
viešosios bibliotekos informacija

Susitikimas su keliautoju ir jo knyga

susitikimo metu. Tad nuoširdžiai 
dėkojame Justinui Navikui, atne-
šusiam džiaugsmo ir mums. Pana-
šių susitikimų visada laukiame.

Asta URKIENĖ,
bibliotekininkė

Knygos viršelis.   

Organizatorių nuotraukos    

Autoriui padėkų ir gėlių negailėjo gausiai susirinkę kraštiečiai.

Zitai, nuo vasaros sėdusiai prie autobuso vairo, 
yra tekę vairuoti ir troleibusą.

Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka

Moterų svajonė 
vairuoti 

autobusą išsipildė

(Atkelta iš 2 psl.)
R. Brazaitienė pasakojo, kad 

nuo vaikystės ją domino technika, 
visada norėjo būti vairuotoja. Tad 
nors baigusi bendrojo lavinimo 
mokyklą įgijo virėjos specialybę, 
niekada ja nedirbo. „Išsipildė 
mano svajonė – vairuoju autobusą 
ir jaučiuosi puikiai. Net per atos-
togas imu ilgėtis darbo“, –  savo 
specialybe džiaugiasi Ramunė.

Dirbant svajonių darbą mote-
riai nuotaikos negadina nė tai, kad 
reikia anksti keltis. Kai autobusas 
iš stoties išvažiuoja 6 val., Ramu-
nė keliasi truputis po ketvirtos. 
Vairuotoja nepuola į paniką net 
jeigu keliai užpustyti – vis tiek 
išeitis atsiranda, sulauki pagalbos. 
Liūdina šiek tiek prasti keliai, 
ypač žvyrkeliai, nes jais važinėjant 
gadinami geri ir gražūs autobusai, 
bet optimistiškai sako – gal kada 
ir tą kelią Vilkaviškio rajone į De-
gučių kaimą išasfaltuos. Ramunė 
mano, kad su viskuo įmanoma 
susitvarkyti, svarbu, kad mėgtum 
tai, ką darai. 

Iš troleibuso persėdo 
į autobusą

Zita Burčikienė Marijampolės 
autobusų parke dirba dar tik nuo 
rugpjūčio. Penktą dešimtį įpusė-
jusi moteris vairuoja 33 vietų au-
tobusą ir važinėja priemiestiniais 
maršrutais Marijampolė–Moko-
lai–Baraginė, taip pat Marijam-
polė–Gudeliai–Daugirdai. 

„Esu kaunietė, Kaune ilgai 
gyvenau, bet gyvenimas privertė 
sugrįžti į tėviškę. Slaugiau pasili-
gojusią mamą Liudvinave ir pasi-
likau mamytės namuose“. Pasak 
moters, dabar pusė jos šeimynos 
gyvena užsienyje, viena dukra – 
Kaune.

Vairuoti autobusą Zitai ne-
buvo didelė naujiena, nes Kaune 
15 metų, iki 2010-ųjų, ji dirbo 

troleibuso vairuo-
toja. Pasak moters, 
troleibusą vairuoti 
sudėtingiau. Turi 
ne tik į kelią žiū-
rėti, bet ir į viršų, 
stebėti visus per-
sijungimus ir juos 
žinoti. 

Paklausta, ko-
dė l  nusprendė 
vairuoti autobu-
są, Zita sako la-
b a i  m ė g s t a n t i 
bendrauti, dirbti 
su žmonėmis. Jai 
ėmė stigti to ben-
dravimo, pasiilgo 
žmonių. „Pradėjau 
sapnuoti, kad vai-
ruoju autobusą“, 
– pasakojo mote-
ris. Todėl grįžusi iš 
užsienio, kur dirbo 
irgi prie technikos, 
moteris įsiregistra-
vo Užimtumo tar-

nyboje ir pasisakė, kad norėtų 
išsilaikyti autobuso vairuotojos 
teises. Jas įgijusi atėjo dirbti į Ma-
rijampolės autobusų parką. 

Paklausta, ar prisimena kokia 
buvo pirmoji darbo diena, Zita 
juokiasi, kad tą dieną gavo krikš-
tą. Klaipėdos gatvėje į priekinį 
autobuso ratą trenkėsi automo-
bilis BMW. Tai buvo pirmasis ir 
vienintelis eismo įvykis moteriai 
vairuojant autobusą.

Zita džiaugiasi ne tik maloniais 
keleiviais, kurie pamatę moterį 
prie vairo, daug dažniau šypsosi, 
bet ir kitais eismo dalyviais. Anot 
jos, neteko sutikti vairuotojų, ku-
rie piktybiškai elgtųsi, neleistų iš 
stotelės išvažiuojančiam autobusui 
įsirikiuoti į eilę. Tad nuotaikos 
kelyje negadina niekas. Paklaus-
ta, koks pojūtis vairuoti didžiulį 
autobusą, Zita sako, kad – vienas 
malonumas, su didele technika ji 
jaučiasi saugiau, manevruoti netgi 
lengviau negu mažesne transporto 
priemone, nes matomumo laukas 
platesnis. 

Pasak moters, ją nuo mažų 
dienų viliojo technika. Prisime-
na, kaip dar moksleivė būdama 
tėvuko traktorių su malonumu 
vairuodavo. Baigusi mokyklą 
moteris įgijo siuvėjos profesiją, bet 
pomėgis technikai nugalėjo. 

Zitai, kuri yra dirbusi ir priva-
čiame sektoriuje, darbas įmonėje 
geriau negu pas privatininką. „Čia 
yra visos socialinės garantijos, 
niekada nevėluoja atlyginimai, 
nustatytu laiku eini atostogauti, 
dirbi pagal grafiką. Jokios sumaiš-
ties, visur tvarka, tuomet ir dirbti 
malonu. Gera, kai ir iš vadovų 
jaučiame palaikymą, paramą, taip 
pat iš kolektyvo vyrų“, – sako 
moteris, pridurdama, kad dabar 
dirba darbą, apie kurį svajojo. 
Dukra, išgirdusi, kad mama įgijo 
teisę vairuoti autobusą, sveikino 
išdrįsus siekti savo svajonės. 
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Verslo dienos renginys: IQ forumas, diskusija, apdovanojimai

Į „STEAMtadienį“ buvo pa-
kviesti Sūduvos regiono savival-
dybių atstovai, šio krašto mokyklų 
gausus būrys moksleivių su juos 
atlydėjusiais mokytojais, kolegijos 
bendruomenės nariai. Dviejų da-
lių renginio metu netrūko gražių 
žodžių, linkėjimų, džiugių aki-
mirkų. Buvo jaučiamas STEAM 
centro veiklos prasmingumas, 
naudingumas ir reikalingumas.

„STEAMtadienis“ buvo šven-
čiamas visose centro laboratorijose 
(standartizuotose Gamtamoks-
linėje, Mechatronikos/IT ir vie-
nintelėje visoje šalyje esančioje 
specializuotoje Kūrybiškumo ir 
medijų bei skaitmeninės gamybos 
technologijų „FabLab“ erdvėje), 
kuriose vyko sugalvoti nauji, gim-
tadieniui paminėti skirti, įtrau-
kiantys užsiėmimai. Taip buvo 
skatinama atvykusių mokyklų 
moksleivius turiningai praleisti 
šventinį laiką ir patirti, ką reiškia 

Paminėtas 1-asis Marijampolės regioninio STEAM atviros 
prieigos centro veiklos gimtadienis: gausus būrys 

susirinkusiųjų džiaugėsi STEAM ugdymo galimybėmis

eksperimentuoti, tyrinėti, kurti ir 
konstruoti.

Renginio metu netrūko staig-
menų, netikėtų akimirkų. Viena 
netikėčiausių ir itin kūrybingų 
buvo Marijampolės „Šaltinio“ 
progimnazijos įteikta saldi dovana 
– greta jos, pateikti originaliai at-

rinkti žodžiai, lietuviški atitikme-
nys STEAM akronimo reikšmės: 
smalsu, tikslu, efektyvu, atvira, 
maksimalu. Džiaugiamės, kad 
kiekvienas, apsilankęs STEAM 
centre, išsineša būtent tai, ką sle-
pia šie žodžiai, ir atranda savyje 
dalelę inovatyvumo, kuris skatina 

siekti žinių, augti, tobulėti būtent 
STEAM (mokslo, technologijų, 
inžinerijos, meno, matematikos) 
mokslų srityse.

Marijampolės kolegijos vado-
vybė ir STEAM centro komanda, 
gaudama tokį stiprų grįžtamąjį ryšį, 
jaučia vykdomos veiklos svarbą re-
gione. Dėl to tiki, jog centro ateitis 
perspektyvi: intensyviai daugėja 
atvykstančių mokyklų moksleivių, 
laukia mokymo įstaigų vadovų de-
legacijų vizitai iš kitų regionų mies-
tų. Jie nori ne tik atlikti veiklas, bet 
ir atrasti bendradarbiavimo sritis. 
Tai postūmis įtraukti pedagogus į 
STEAM veiklas, pasiūlyti mokyto-
jų kvalifikacijos kėlimo galimybes 
centro laboratorijose.

Gražius, pirmuosius jubilieji-
nius metus minintis Marijampolės 
kolegijoje veikiantis STEAM 
atviros prieigos centras – tai mo-

STEAM centro veiklos 1-ojo gimtadienio šventės atidarymo akimirka.

Vonios burbulų gamyba Gamtamokslinėje laboratorijoje. Mechatronikos/IT laboratorijoje sukonstruotų robotų estafetė.

dernių technologijų, inovacijų ci-
tadelė, kurioje bendradarbiaujant 
mokslininkams, savivaldybėms, 
verslininkams sudaromos sąlygos 
mokiniams pamokų metu ar po jų 
atlikti tyrimus, konstruoti, mode-
liuoti ir susipažinti su mokslo ino-
vacijomis, kūrybiškai sprendžiant 
iškilusias problemas.

Kviečiame augti kartu su 
STEAM ir aktyviai registruotis į 
interaktyvias ugdymo veiklas el. 
pašto adresu steam@mkolegija.lt 
arba tel. +370 658 71692, kurios, 
tikime, kad ateityje moksleiviams 
padės pasirinkti pačias įdomiau-
sias, reikalingiausias, inovacijų 
išmanymo reikalaujančias ateities 
profesijas ne tik Marijampolėje, 
bet ir visoje Lietuvoje.

Marijampolės kolegijos 
informacija

Užs. 1464.

Apie Marijampolės regiono tvarią plėtrą forume diskutavo „Mantin-
gos“ generalinis direktorius Mantas Agentas, Marijampolės savivaldybės 
meras Povilas Isoda, EK atstovybės Lietuvoje vadovo pavaduotoja Agnė 
Kazlauskaitė ir Finansų ministerijos atstovas Paulius Baniūnas.

Šarūnė Petrošiūtė, atsiimdama 
apdovanojimą už sėkmingą metų 
startą, neslėpė verslo plėtrą planuo-
janti visoje Lietuvoje.

 Andrius Aleknavičius, atsiėmęs apdovanojimą, „Metų žvilgsnio“ ve-
dėją Algimantą Pabedinskienę, taip pat visus renginio dalyvius pakvietė 
apsilankyti kavinėje-bare „Būdelė“. 

Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos

(Atkelta iš 1 psl.)
Esame toje pačioje Europos 

Sąjungoje, pretenduojame į tą 
pačią ES paramą, todėl labai no-
rėtųsi, kad ir Lietuvoje įsivyrautų 
kiek kitoks požiūris ir atsirastų 
bendradarbiavimas ir noras padėti 
bei mylėti pridėtinę vertę kuriantį 
verslą“. 

Renginio akcentas – 
„Metų žvilgsnis“ 

Šie tradiciniai apdovanojimai 
skatina verslą būti drąsų, nebi-
joti iššūkių ir siekti aukščiausių 
rezultatų. „Metų žvilgsnio“ ap-

dovanojimai šiemet buvo skirti: 
už sėkmingą metų startą – MB 
„Inspira life“ (Šarūnė Petrošiūtė) 
– Marijampolės sav.; už tvarią plėt-
rą – UAB „Juodeliai“ (generalinis 
direktorius Petras Jašinskas) – Ma-
rijampolės sav.; už paramą miestui 
– UAB „Dovista“ (direktorius 
Karolis Jonaitis) – Marijampolės 
sav.; už nuoseklų augimą – UAB 
„Kalvarijos baldai“ (direktorius 
Kęstutis Pauža) – Kalvarijos sav.; 
už sėkmingą verslo startą – ka-
vinė-baras „Būdelė“ (savininkas 
Andrius Aleknavičius) – Kazlų 
Rūdos sav.

Šiemet pirmą kartą buvo su-
rengtas konkursas „Sukurta Mari-
jampolėje“. Jame dalyvauti galėjo 
visos labai mažos ir mažos, viduti-
nės ir didelės prekybos ir paslaugų 
įmonės ar verslininkai. Pagal tam 
tikrus kriterijus speciali komisija 
iš gausaus sąrašo išrinko pačius 
įsimintiniausius laureatus. Jie 
buvo apdovanoti specialiai šiam 
konkursui sukurtais „Įkvėpimo 
katinais“. 

Už nepaprastai skanų ir išpo-
puliarėjusį kruasaną su meduoli-
niu įdaru apdovanota UAB „Man-
tinga“; už unikalios konstrukcijos 

ir Lietuvoje analogų neturinčių 
geležinkelio pabėgių gamybą – 
UAB „Sateba Lithuania“; už neįti-
kėtiną svirplių skonių ir produktų 
kolekciją – MB „Tastik“.

Specialūs simpatijų prizai, 
kuriuos įsteigė Marijampolės 
turizmo ir verslo informacinis 
centras „SMART Marijampolė“, 
atiteko: už iniciatyvą „Stogo bitės“ 
– UAB „Vidara“; už kūrybiškumą 
ir prisidėjimą prie Marijampolės 
identiteto kūrimo – laikraščiui 
„Suvalkietis“, kurį leidžia UAB 

„Suvalkietis“; už pilnus autobu-
sus ir traukinius į Marijampolę 
atvykstančių turistų, besileidžian-
čių į specialią turizmo programą 
„Miesto detektyvas“ – gidei Jur-
gitai Bubnienei.

Renginyje už profesinę išmintį, 
kūrybinį polėkį ir bendradarbiavi-
mą dovanos buvo įteiktos įmonių 
finansininkėms: Vilijai Juškaus-
kienei (UAB „Dinaras“), Editai 
Glikienei (ž. ū. kooperatyvas „Su-
valkijos pienas“ ir Kristinai Gra-
bauskienei (UAB „Statkasta“).

Marijampolės kolegijoje įsikūręs STEAM centras 1-ąjį veiklos gimtadienį pasitiko įgyvendinęs 200 užsiėmimų moderniose centro laboratorijose, kuriuose dalyva-
vo per 3000 moksleivių. Tai puiki pradžia siekiant vieno pagrindinių centro tikslų – kartu su regiono mokslo įstaigomis kurti Sūduvos ateitį, skatinant jaunąją kartą 
tapti inovacijų diegėjais bei ateities kūrėjais.

Indrės DIFARTAITĖS nuotraukos
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Sveikata Loreta TUMELIENĖ
tel. 8 630 38240
el. p. loreta@suvalkietis.lt

Pasak Nacionalinio visuome-
nės sveikatos centro Marijampolės 
departamento Užkrečiamųjų 
ligų valdymo skyriaus vedėjos, 
Marijampolės apskrities vyriau-
siosios epidemiologės Loretos 
Radzevičienės, praėjusiais metais 
Marijampolės apskrities adminis-
tracinėse teritorijose susirgimų 
erkių platinamomis ligomis atvejai 
sudarė 10 proc. bendro užregis-
truotų užkrečiamųjų ligų atvejų 
skaičiaus. 2021 m. sergamumo ro-
diklis erkiniu encefalitu Marijam-
polės apskrities administracinėse 
teritorijose siekė 11,1 atvejo 100 
tūkst. gyventojų ir išliko vienas 
aukščiausių tarp šalies apskričių. 
Labai aukšti erkinio encefalito 
sergamumo rodikliai buvo Kazlų 
Rūdos savivaldybėje – 54 atv. 100 
tūkst. gyventojų ir Kalvarijos savi-
valdybėje – 30 atv. 100 tūkst. gy-

Pavojus ištisus metus
Linos Bingelienės namai Kazlų 

Rūdoje – arti miško, šalia parko, 
poilsio zonos. Moteris čia gyvena 
37-erius metus. „Erkių sodyboje 
būdavo visada. Ne kartą karpyda-
ma krūmus ar pjaudama žolę parsi-
nešdavau į koją ar pilvą įsisiurbusią 
erkę. Nebuvo tokio sezono, kad 
nepasigaučiau erkės. Bet išsitrauk-
davau ir viskas tuo pasibaigdavo. 
Apie tai, kad pievose knibždėte 
knibžda erkių, suprasdavau ir iš 
savo augintinių. Esu priglaudusi 
kelias kates. Pavasarį, vasarą, ru-
denį – beveik kiekvieną dieną iš jų 
kailio ištraukiu po kelias erkes. Esu 
pastebėjusi, kad erkės jau vasario 
mėnesį tampa aktyvios, būtent 
nuo šio mėnesio katės jų parsineša. 
Tačiau niekada nei aš, nei auginti-
niai nesusirgome jų platinamomis 
ligomis“, – pasakojo Lina. 

Situacija pasikeitė šią vasarą. 
Lina, kaip šiandien, prisimena 
rugpjūčio 12-ąją. Buvo labai karš-
ta diena. Ji su dukromis pramoga-
vo pievelėje šalia namų ir miško, 
kūreno laužą, kepė skanumynus. 
Mergaitės sėdėjo ant patiesalo, 
Lina – ant žolės.  

Kitą dieną ant kojos iš nuga-
ros pusės moteris užčiuopė erkę. 
Traukdama lyg tyčia ištraukė 
tik jos dalį. „Kaip nujausdama 
pagalvojau, dabar tai jau bus“, 
–  prisimena Lina.

Po dviejų dienų buvo Žolinė, 
diena irgi karšta. Lina dirbo lauke, 
pjovė žolę. Vakare jai pakilo tem-

Šalia miško gyvenančiai 
moteriai erkės įkandimas 

buvo lemtingas
Įspėjimus apie erkinio encefalito pavojų kiekvienas esame girdėjęs daug kartų. Lietuva pagal ser-

gamumą Laimo ir erkinio encefalito ligomis pirmauja Europoje. Deja, tikrai ne kiekvienas imamės 
rimčiausių priemonių – skiepų, galinčių apsaugoti nuo šios ligos. Mąstome, kad gal pavyks išvengti 
erkės įsisiurbimo, o jeigu nepavyks, gal erkė nebus užsikrėtusi ir nesukels ligos, gal čia ta statistika 
perdėta. Taip galvojusi prisipažįsta ir Lina Bingelienė, beveik 40 metų gyvenanti Kazlų Rūdoje 
arti miško. Erkių čia būdavo visada, bet šiemet vasarą vienas erkės įkandimas tapo lemtingas. Lina 
susirgo erkiniu encefalitu.

peratūra, bet moteris viską nurašė 
perkaitimui, pamanė gavusi šilu-
mos smūgį. Deja, nei po dienos, 
nei po dviejų sveikata negerėjo, o 
blogėjo. „Laikėsi aukštesnė kaip 
38 laipsnių temperatūra, buvo la-
bai silpna, neturėjau visiškai jėgų. 
Ketvirtą parą jau ir pykinti ėmė. 
Supratau, kad kažkas čia negerai, 
tai nėra įprastas virusas ar perkai-
timas. Puoliau skambinti šeimos 
gydytojai“, – pasakojo moteris. 

Gydytoja pacientei pirmiausia 
rekomendavo išsitirti, ar ši nesega 
COVID-19 liga. Testas buvo 
neigiamas. Atėjo šeštadienis ir 
sekmadienis. Lina prisimena, kad 
šeštadienį jau nebepajėgė pakilti 
iš lovos net mergaitėms pusryčių 
pagaminti. „Tiesiog kojos nelaikė. 
Atrodė, jeigu atsistosiu, nugriū-
siu“, – tą bejėgiškumą ir šiandien 
prisimena Lina. Moteris paprašė 
draugės, kad ši ateitų ir pavalgy-
dintų mažametes dukras. 

Pirmadienį Lina iš karto vyko 
išsitirti, ar neserga erkių platina-
momis ligomis. Paaiškėjo, kad 
atsakymas, ar nesergi Laimo liga, 
ateina po paros. Atsakymo, ar ne-
susirgai erkiniu encefalitu, tenka 
laukti 10 parų, kol susiformuoja 
antikūnai.

Kadangi Lina jautė visus er-
kinio encefalito požymius, buvo 
pakilęs ir kraujo spaudimas, gy-
dytojos patarta nusprendė tyrimų 
atsakymų nelaukti, bet pradėti 
gydymą. „Man statė lašines, kad 
kraują išplautų nuo erkės pa-

skleistų nuodų. Trumpam sveikata 
pagerėjo. Tačiau pirmadienį, ant-
radienį reikėjo į darbą (Lina dirba 
prokurore – Aut. pastaba). Taip 
blogai dar niekada nebuvau jau-
tusis, tiesiog sunku buvo reaguoti 
į tai, ką kitas žmogus pasakoja“, 
– prisiminė moteris.

Į ligoninę teko gultis 
du kartus

Kraujo tyrimai patvirtino įta-
rimus, kad moteris serga erkiniu 
encefalitu. Ji buvo paguldyta į 
Kauno 2-osios klinikinės ligoninės 
Infekcinių ligų skyrių. Pragulėjo 
iki rugpjūčio 29-osios. Lina pa-
sakoja, kad tas dienas jai sunku 
ir prisiminti. Buvo labai negera. 
Vargino aukšta temperatūra, svai-
go galva, pykino, į maistą negalėjo 
nė žiūrėti. „Vaistų šiai ligai gydyti 
nėra, nes erkinį encefalitą sukelia 
virusas, kurio negali neutralizuoti 
joks vaistas. Vaistus skirdavo tik 
nuo simptomų: skausmo, pykini-
mo, kraujo spaudimo. Visą laiką 
statė lašines, valė organizmą. Kai 
sveikata šiek tiek pagerėjo, moterį 
išleido namo, bet gydytojai įspėjo, 
kad per mėnesį gali pasikartoti 
antroji ligos banga, kuri bus dar 
sunkesnė. „Pirmoji banga pa-
žeidžia daugiau sąnarius, kaulų 
čiulpus, o antroji veikia galvos 
smegenis, vystosi uždegimas“, – 
sakė L. Bingelienė. 

Antroji erkinio encefalito ban-
ga Linai pasikartojo lygiai po 
savaitės. Moterį vėl paguldė į 

ligoninę. Pirmas penkias dienas 
kamavo baisus galvos skausmas. 
Tik gavus trigubą dozę vaistų 
nuo skausmo, šiek tiek atleisdavo 
galvą. Pasirodė ir kiti požymiai. 
Mėtė į šonus, išsivystė rankų, lie-
žuvio drebulys. „O jau silpnumas, 
nuovargis – begalinis“, – prisiminė 
tuos laikus Lina.  

Išvengė komplikacijų
Šiandien skaičiuodama, kiek 

truko jos liga, Lina sako, kad gydy-
mas jai atsiėjo apie 20 dienų stacio-
nare ir 24 dienas truko reabilitacija, 
kuri moteriai labai padėjo atsistoti 
ant kojų. Jeigu ne reabilitacija, Lina 
svarsto, kad vargu, ar būtų pasvei-
kusi palyginti gana greitai. Bet ir 
šiandien, praėjus porai mėnesių, 
būna dienų, kad stipriai skauda 
galvą, kojų keliai vis dar nepakelia 
įprasto fizinio krūvio. „Gydytojai 
man paaiškino, kad sirgau viduti-
nio sunkumo forma, tad sveikata 
sugrįžo, neliko baisių pasekmių. 
Įtakos turėjo ir tai, kad greitai sure-
agavau į ligą, pradėjau lašintis laši-
nes, guliau į ligoninę, neuždelsiau, 
nelaukiau, kol savaime pagerės. Tad 
jeigu yra nors menkiausias įtarimas, 
kad susirgote erkiniu encefalitu, 
imkitės priemonių, bent lašines 
susilašinkite. Tikrai nepakenks, o 
padėti padės susirgus bet kokia liga. 
Teko girdėti, kad yra žmonių, kurie 
persirgę šia liga lieka psichiškai 
nesveiki ar invalido vežimėlyje, nes 
nevaldo kojų. Man irgi buvo dingęs 

gebėjimas rašyti. Toje pačioje pala-
toje gulėjusi močiutė paprašė, kad 
užrašyčiau jai gydytojo pavardę. 
Bandau rašyti, neišeina, tiesiog ran-
ka nerašo. Šiaip ne taip nubrėžiau 
spausdintas raides. Buvau išsigan-
dusi. Laimė, reabilitacija sugrąžino 
gebėjimus ir sveikatą“, – džiaugėsi 
moteris.

Lina taip pat sužinojo, kad erki-
niu encefalitu susirgo ir jos kaimynė. 
Todėl galvoja, kad erkės toje vietoje, 
kur ji gyvena, yra užsikrėtusios ir 
platina virusą. Moteris dabar vi-
siems savo draugams, pažįstamiems 
rekomenduoja skiepytis nuo šios 
ligos. „Gyvenimas per trumpas, kad 
jį taip prarastum. Be to, visi turime 
dėl ko gyventi. Todėl jeigu tik gali-
ma išvengti tokios sunkios ligos, tą 
ir darykite“, – sako Lina.

Visada optimizmu trykštanti 
moteris net ir ligos kontekste 
surado teigiamų emocijų. Ji sako, 
kad liga padėjo jai pamatyti, kiek 
daug gerų žmonių gyvena šalia. 
Viena auginanti mažametes duk-
ras Lina bijojo, kad atsigulus į 
ligoninę nebus, kam jų prižiūrėti. 
Atsirado pažįstami, kaimynai, 
kurie atėjo į pagalbą. „Buvau iki 
ašarų sujaudinta pamačiusi, kad 
kaimynai man malkas į malkinę 
sunešė, atneša pačių pagaminto 
maisto. Visas šis gerumas atsveria 
tą negatyvą, kurį tenka patirti dar-
be susidūrus su kitokia situacija“, 
– džiaugiasi Lina Bingelienė, lin-
kėdama visiems saugoti sveikatą.

Ne visada erkės įkandimas baigiasi gerai. 

Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka

ventojų. Šiuo metu savivaldybėse 
sergamumas 3–4 kartus didesnis 
nei vidutinis Lietuvoje. 

Erkinis encefalitas – sunki liga, kurios galima išvengti
2021 metais mūsų krašte 

nustatyta 16 erkinio encefalito 
atvejų. Iš jų: Kazlų Rūdos savi-
valdybėje  –  šeši, Marijampolės 
savivaldybėje – keturi, Kalva-
rijos, Vilkaviškio – po tris. Šių 
metų sausio – spalio mėnesiais 
įregistruoti šeši erkinio encefa-
lito atvejai. Iš jų: Kazlų Rūdos 
savivaldybėje  –  trys,  Marijam-
polės, Kalvarijos, Šakių rajono 
savivaldybėse – po vieną.

Gydytojos teigimu, erkinis 
encefalitas labai sunki liga. Tai 
erkių platinamo viruso sukeltas 
infekcinis susirgimas, kuris pa-
žeidžia žmogaus galvos ir nugaros 
smegenis ir jų dangalus. Suser-
gama įsisiurbus Ixodes ricinus 
rūšies erkei, užsikrėtusiai erkinio 
encefalito virusais, arba pavarto-
jus termiškai neapdoroto, erkinio 
encefalito virusais užkrėsto karvių 

ar ožkų pieno. Ligai būdingos dvi 
bangos: po inkubacinio perio-
do ji prasideda panašiais į gripą 
požymiais (karščiuojama, skauda 
galvą, raumenis), po savaitės 
šie požymiai išnyksta, kartais 
sveikata gali pagerėti ir po to vėl 
pakyla temperatūra, gali pasireikš-
ti pykinimas, vėmimas, galvos 
skausmas, sąmonės, sprando rau-
menų sustingimas, pusiausvyros 
sutrikimai, orientacijos, sąmonės 
sutrikimai, traukuliai, paralyžiai ir 
sunkūs centrinės nervų sistemos 
pažeidimo požymiai. Persirgus 
dažni neįgalumą lemiantys lieka-
mieji reiškiniai, trikdantys gyve-
nimo kokybę, kartais sukeliantys 
neįgalumą.

Vienintelė efektyvi specifinė 
erkinio encefalito profilaktikos 
priemonė – vakcinacija. Vak-
cinuotis niekada nevėlu, tačiau 

rekomenduojama pasiskiepyti iki 
šiltojo metų laikotarpio, kol erkės 
yra neaktyvios. Patikimiausia ap-
sauga – trys vakcinos dozės. 

Yra ir nespecifinių profilak-
tikos priemonių. Labai svarbus 
– aplinkos tvarkymas. Erkėms 
patinka gyventi ten, kur nenu-
pjauta, sukritusi žolė, nesugrėbti 
lapai. Jei anksčiau erkės būdavo 
aptinkamos miškuose, tai dabar 
jų yra praktiškai visur – kolektyvi-
niuose soduose, miestų parkuose, 
skveruose, kapinių, gyvenamųjų 
namų teritorijose ir pan. Todėl 
labai svarbu sudaryti erkėms ne-
palankias sąlygas gyventi ir plisti, 
nuolat valyti ir prižiūrėti parkų, 
sodų, gyvenamųjų namų teritori-
jas: grėbti lapus, naikinti beverčius 
krūmus, reguliariai pjauti žolę, 
išvežti susidariusias augalines 
šiukšles ir kt.

Loreta Radzevičienė teigia, 
kad erkinis encefalitas yra labai 
sunki liga.

Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka  
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Suvalkų koridorius: vakar, šiandien, rytoj Loreta TUMELIENĖ
tel. 8 630 38240
el. p. loreta@suvalkietis.lt

Planai nutiesti autostradą
1992 metais pasirodė pirmieji 

Rusijos planai apie autostradą, o 
šią idėją parėmė Rusijos Federa-
cijos prezidentas Borisas Jelcinas. 
Autostrada turėjo eiti nuo Gar-
dino per Suvalkus, Goldapę iki 
Gusevo (Gumbinės). Derybos 
vyko iki 1996 metų, tačiau Len-
kijos vyriausybė neparėmė šio 
plano, įžvelgdama ir karinį pavojų 
iš kaimynų pusės. Tai, ką lietuviai 
įvardija Suvalkų koridoriumi, 
lenkai vadina Suvalkų perėja arba 
sąsmauka (Przesmyk suwalski) , o 
NATO naudoja anglišką terminą 
– Suvalkų tarpas (Suwalki gap).

Jeigu atsigręšime į komunis-
tinius laikus, kai Lenkija dar pri-
klausė prosovietinių valstybių blo-

Kaliningrado pasienyje 
Lenkija stato koncertiną
Lenkija, besibaimindama mi-

grantų srauto iš Kaliningrado, 
pasienyje pradeda statyti kon-
certiną.

Lenkijos gynybos ministras 
Marjušas Blaščiakas (Mariusz 
Blaszczak) apie tokį sprendimą 
paskelbė Varšuvoje kilus susi-
rūpinimui, kad Rusija planuoja 
organizuoti migrantų srautą į 
Lenkiją. 

– Oro uostas Kaliningrade 
dabar priima lėktuvus iš Vidurinių 
Rytų ir Šiaurės Afrikos. Nuspren-
džiau imtis veiksmų ir sustiprinti 
Lenkijos sienos saugumą, – repor-
teriams sakė M. Blaszczakas.

Pasak ministro, pjaunančios 
vielos tvora bus 2,5 m aukščio ir 
aprūpinta elektronine įranga. Ji 
tęsis palei 210 km ilgio sieną su 
Kaliningrado sritimi. 

Pernai Lenkija pastatė plieninę 
tvorą palei savo sieną su Rusijos 
sąjungininke Baltarusija dėl iš jos 
plūdusių nelegalių migrantų. Nuo 

Teritorijos tarp agresorių nasrų vis labiau saugomos
Skaičiuojame devintąjį viską naikinančio karo Ukrainoje mėnesį. Trečiadienį Rusija pareiškė atsitraukianti iš strategiškai svarbaus Chersono miesto Pietų Ukrai-

noje, tačiau mūšiai dėl Donecko intensyvūs. Ant Ukrainos gyvenviečių vis dar krenta okupantų bombos. Neaišku, kokių dar gali imtis veiksmų neprognozuojama 
Rusija – kam dar paskelbti karą, į kokią šalį barbariškai įsiveržti, kur pradėti hibridinę ataką. Todėl valstybės, turinčios su Rusija sienas, imasi visų įmanomų prie-
monių, kad apgintų savo šalis nuo provokacijų, joms kenksmingų veiksmų, invazijų. Stiprinama apsauga ne tik Suvalkų koridoriaus teritorijoje, bet ir prie sienų su 
Kaliningradu, Baltarusija.

2021 metų iš Baltarusijos į Lenkiją 
pateko ar bandė patekti dešimtys 
tūkstančių migrantų ir pabėgėlių, 
daugiausia iš Vidurinių Rytų. 
Lenkų pasieniečiai ir nevyriausy-
binės organizacijos dabar kasdien 
praneša apie dešimtis bandymų 
nelegaliai kirsti Baltarusijos ir 
Lenkijos sieną.

Vakarai mano, kad šią nelegalią 

migraciją organizuoja Minskas, 
siekdamas destabilizuoti regioną. 
Baltarusijos režimas tai neigia.

Grėsmėms pasirengta
Vidaus reikalų ministrė Agnė 

Bilotaitė šią savaitę lankydamasi 
Valstybės sienos apsaugos tar-
nybos (VSAT) Pagėgių pasienio 
rinktinės Vištyčio pasienio už-
kardoje irgi įvertino situaciją bei 
grėsmes prie Lietuvos ir Rusijos 
Federacijos valstybių sienos.

– Šiuo metu realios hibridinės 
atakos grėsmės iš Rusijos per 
Kaliningrado sritį nėra. Tačiau 
išlieka tikimybė, kad čia bus 
pakartotas neteisėtų migrantų 
gabenimo ir stūmimo į Lietuvą 
scenarijus. Noriu pabrėžti, jog 
tam esame pasiruošę – siena su 
Rusija yra 100 proc. apsaugota, 
tarnybos pasirengusios, – teigia 
A. Bilotaitė.

Visas 297 km valstybės sienos 
su Rusija ruožas yra stebimas 
modernia stebėjimo technika, 

stebima ir visa 119,65 km ilgio 
jūros siena. 46 km sausumos 
ruože yra įrengtas fizinis barjeras. 
Valstybės sieną su Rusija saugo 
774 pareigūnai, vidutiniškai per 
pamainą ,,žaliojoje juostoje“ ir 
pasienio kontrolės punktuose 
dirba apie 150 pareigūnų.

Ministrė A. Bilotaitė pabrėžė, 
jog Lietuva toliau tvirtai laikosi 
pozicijos, kad neteisėtai migracijai 
ES yra uždaryta ir neleistinose 
vietose bandantys kirsti sieną as-
menys į šalį nebus įleidžiami.

Vidaus reikalų ministrės teigi-
mu, turima informacijos, kad nuo 
spalio 1 d. Kaliningrado Chrab-
rovo oro uoste dvejiems metams 
įvedamas „atviro dangaus“ režimas 
Turkijos, Sirijos ir Baltarusijos oro 
linijoms, o su „Belavia“ ir „Turkish 
airlines“ jau pasirašytos sutartys. 
Turimais duomenimis, oro uostas 
taip pat vykdo derybas su partne-
riais iš Egipto, Sirijos, Etiopijos, 

Jungtinių Arabų Emyratų ir Šri 
Lankos.

Pasienyje su Rusija ir Balta-
rusija iki gruodžio 16 d. galioja 
nepaprastoji padėtis. Ministrė A. 
Bilotaitė pabrėžė, jog hibridinė 
ataka pasienyje su Baltarusija 
tęsiasi – kasdien fiksuojama apie 
30–80 bandymų neteisėtai kirsti 
Lietuvos sieną. VSAT duomeni-
mis, šiemet Lietuvos pasieniečiai 
į šalį neleido patekti jau daugiau 
kaip 10 tūkst. neteisėtų migrantų, 
pernai neįleisti 8106 asmenys.

2021 m. Baltarusijos režimui 
sukėlus neteisėtos migracijos krizę, 
į Lietuvą pateko 4200 migrantų. 
Reaguojant į tai, Lietuva 502 km 
pasienio su Baltarusija ruože per 
metus įrengė fizinį barjerą. Iki 
metų pabaigos taip pat bus baig-
tos įrenginėti modernios sienos 
stebėjimo sistemos. Šiuo metu 
stebima apie 70 proc. sienos su 
Baltarusija.Grėsmes iš Rusijos atremti pasiruošta. 

Vidaus reikalų ministrė A. Bilotaitė ir Valstybės sienos apsaugos 
tarnybos vadas Rustamas Liubajevas.

Pasienyje su grobuoniška Rusija apsauga sustiprinta.

Mariaus MORKEVIČIAUS nuotraukos (ELTA)

Ką lenkai galvoja ir rašo apie Suvalkų koridorių?
Pradedant kaimyninės šalies spaudos apžvalgą, pirmiausia, reikia paaiškinti terminus, nes lenkai tai, ką mes vadiname Suvalkų koridoriumi, supranta šiek tiek kitaip. 

Šis terminas jiems reiškia praėjusio amžiaus 90-aisiais metais Rusijos sumanytą ir proteguotą idėją – sujungti Kaliningrado sritį per Lenkiją su Baltarusija naujai nutiesta 
ekstrateritorine autostrada. 

kui, truputį keistai atrodė faktas, 
kad pasienyje su Sovietų sąjunga, 
ypač su Kaliningrado sritimi, buvo 
dislokuota itin daug Lenkijos ka-
rinių dalinių. Ir Suvalkų mieste, ir 
Balstogėje, ir Mozūrijoje. Galima 
tik spėti, kad lenkų generolai 
tikėjosi pavojaus iš Rytų, o ne iš 
Vakarų. Taigi Rusijai vėl pradėjus 
žvanginti ginklais Lenkija jau tu-
rėjo itin gerą karinę infrastruktūrą 
prie Suvalkų perėjos.

Apie jos gynybą Lenkijoje atvi-
rai ir garsiai prabilta jau po Rusijos 
armijos įsiveržimų į Gruziją ir 
Krymą. Atsirado ir JAV kariuo-
menės daliniai, kurie dislokuojami 
prie Kaliningrado srities pasienio. 
Suvalkuose, vietoje čia veikusio 
prieštankinės artilerijos diviziono, 

įkurtas 14 Prieštankinės gynybos 
pulkas. Anot žiniasklaidos, čia, 
šalia Suvalkų perėjos, toks spren-
dimas buvo laukiamas gyventojų 
ir sulaukė visuotinio pritarimo. 
Tai padės saugiau jaustis visos Su-
valkijos gyventojams, nes „tamsūs 
debesys kaupiasi ir atėjo laikas 
juos išsklaidyti“. Karinis dalinys 
bus aprūpintas nauja šiuolaikine 
ginkluote. Suvalkuose yra ir kitų 
Lenkijos kariuomenės dalinių.

Saugumo problema aštrėja
Rusijai užpuolus Ukrainą ir 

prasidėjus karui, Suvalkų perėjos 
problema tik didėja. Štai ką rašo 
Lenkijos spauda šiais karo metais. 

Buvęs Lenkijos sausumos pa-
jėgų vadas generolas Valdemaras 

Skšypčakas (Vakldemar Skrypc-
zak) pokalbyje su portalo „Fakt“ 
žurnalistu mano, kad NATO turi 
visas galimybes neleisti atkirsti 
Baltijos valstybių. Todėl itin svar-
bu nuolatinė, bendra gynyba ir 
reagavimas. Ir gerai, kad Lenkija 
su Lietuva kuria bendrą gynybinę 
strategiją. Generolo nuomone, 
tinkamiausia vieta, kur pultų rusų 
tankai, yra už sienos su Lenkija 
esanti Lietuvos lyguma, kurioje 
nėra kalvų, nėra pelkių ar ežerų, 
todėl čia galimos greitos tankų 
operacijos, todėl šį plotą būtina 
ginti bet kokia kaina. Norint 
sėkmingai gintis, ten, kur geros 
sąlygos tankų atakai, būtina statyti 
gynybines pozicijas, t. y. Suvalkų 
perėjos lietuviškoje pusėje. 

Generolas mano, kad jeigu 
Lietuva nori gintis, tai ne tvora 
nuo Baltarusijos, bet privalo 
įrengti gynybines pozicijas, ku-
riose kilus pavojui įsikurtų kariai. 
Ši gynybinė sistema turėtų būti 
panaši į tą, kurią ukrainiečiai su-
kūrė Donecko srityje. Tik turint 
tokią gynybinę liniją nereikėtų 
bijoti, kad Baltijos valstybės bus 
atkirstos. Jeigu pavojus realus, 
būtina statyti fortifikacijas, net 
užminuoti, ką reikia, ir laukti. 

Kariškio nuomone, šiems 
veiksmams būtina politinė valia. 
Nors jis pastebi ir kitą pusę – Ru-
sijos kariuomenė baigia nukrau-
juoti Ukrainoje ir nebeturės jėgų 
atidaryti dar vieno fronto.

(Nukelta į 8 psl.)



TV p r o g
r a m s

o 

6.02 Labas rytas, Lietuva.
8.55 „Pagalbos šauksmas“.
9.45 „Įstatymas ir tvarka“.
10.30 „Paskutinis pėdsa-
kas“.
11.15 „Euromaxx“.
11.30 Kas ir kodėl? 
12.00 „Kaip atsiranda daik-
tai“.
13.00 Bendrom jėgom. 
14.00, 15.00, 16.00 Žinios. 
14.20 Laba diena, Lietuva.
16.30 „Seselė Beti“.
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 „Tredstounas“.
23.50 „Įstatymas ir tvarka“.
0.35 „Kaip atsiranda daik-
tai“.
1.00, 2.00 LRT radijo ži-
nios.
1.05 Daiktų istorijos. 

6.00 Animacija.
7.00 Turtuolė varguolė.
8.00 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“.
10.00 „Monikai reikia mei-
lės“.
10.30 KK2 penktadienis.
12.00 Vidurdienio žinios.
13.20 Turtuolė varguolė.
14.30 „Būk mano saulė“.
15.30 „Lemties paslaptys“.
16.35 Labas vakaras, Lietu-
va. 
18.30 Žinios.
19.30 KK2. 
20.00 Nuo... Iki... 
21.00 „Rimti reikalai“.

6.02 Teatro biografijos.
7.00 Veranda. 
7.30 Šventadienio mintys. 
8.00 Išpažinimai. 
8.30 Ryto suktinis.
9.00 Gyventi kaime gera. 
9.30 Gamtininko užrašai. 
10.00 Gustavo enciklope-
dija. 
10.30 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai. 
11.30 Mano geriausias 
draugas. 
12.00 „Nuo aušros iki sute-
mų“.
12.50 „Įstabiausi pusiaujo 
gyvūnai“.
13.45 „Agata Kristi. Mįslin-
gos žmogžudystės“.
15.20 Gimę džiaugtis.
15.30 Žinios. 
15.45 Istorijos detektyvai. 
16.45 Duokim garo!
18.00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės.
18.30 Žinios.
19.00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“.
19.30 Savaitė. 
20.30 Panorama.
21.00 „Mano ne mano na-
mai“.
22.40 „Tuščia karūna“.
1.10 „Nieko ypatingo“ (dra-
ma).

6.20 Animacija.
8.55 „Kapitonas Kardadan-
tis ir stebuklingas deiman-
tas“ (animacinis). 
10.35 „Pelės medžioklė“ 
(komedija).
12.30 „Spidas Reiseris“ 
(veiksmo).
15.15 „Ne anyta, o mons-
tras“ (komedija).

17.20 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.30 Kaukės. 
22.10 „Kolonija“ (trileris).
0.20 „Pasaulių karas“ (tri-
leris).

6.00 Info komentarai.
7.00 Europos galiūnų ko-
mandinė taurė 2022. Kazlų 
Rūda, rugsėjo 10 d. 
8.00 Pričiupom!
8.30 Tauro ragas. 
9.00 Lietuvos galiūnų čem-
pionato I etapas. Mažeikiai, 
birželio 3 d.
10.00 Lego meistrai
11.00 „Kosta Rika. Gamtos 
prabudimas“.
12.15 Gordono Ramzio vir-
tuvės košmarai.
13.25 Nacionaliniai darbo 
ypatumai.
14.30 Ekstrasensų mūšis.
17.20 Herbas ar skaičius. 
Merginos.
18.30 Iškvietimas.
19.30 „Nuotykiai su Diku ir 
Džeine“ (komedija).
21.20 „Gyvi numirėliai“.
22.20 „Liūdna istorija“ 
(drama).
0.10 „Gyvi numirėliai“.
1.15 „Teisingumo ieškoto-
jas“ (drama).

6.00 Animacija.
8.30 „Simpsonai“.
9.00 Svajonių ūkis.
9.30 La maistas.
10.00 Pasaulis pagal mote-
ris.
11.00 Svajonių sodai.
12.00 „Didžiosios katės na-
muose“.
13.10 „Juros periodo augin-
tinio nuotykiai“ (nuotykių).

14.55 „Greitis 2. laivo už-
grobimas“ (nuotykių).
17.20 Starkus stato.
18.30 Žinios.
19.30 X faktorius.
22.00 „Džeisonas Bornas“ 
(trileris).
0.30 „Ugnies žiedas. Sukili-
mas“ (nuotykių).

6.05 Animacija.
10.00 7 Kauno dienos. 
10.30 Tikėjimas ir gyveni-
mas. 
11.00 Aušros Vartų atlaidai. 
Šv. Mišių tiesioginė translia-
cija.
12.30 „Byla Nr. 345. Lietu-
vos Katalikų Bažnyčios Kro-
nika“ (dok.).
13.25 „Superherojų moky-
kla“.
13.45 „Frici ir revoliucija“ 
(animacinis).
15.10 „Suteik man sparnus“ 
(nuotykių).
17.00 Muzikos talentų lyga. 
18.00 Išpažinimai. 
18.30 Kultūros diena. 
19.00 „Improdimensija or-
chestra“ (Lietuva).
20.30 Panorama.
21.00 3 minutės iki spektak-
lio. 
21.03 „Zefyras“ (šokio spek-
taklis).
22.20 „Zikaras. Laisvės pa-
minklo kūrėjas“ (dok.).
23.35 „Frici ir revoliucija“ 
(animacinis.
1.00 „Mano ne mano na-
mai“ (drama).

6.00 „Juvelyrų klanas“.

8.00 Kuriantys Lietuvą. Pa-
meistrystė.
8.30 Kaimo akademija.
9.00 „Aiškiaregė“.
10.00 Krepšinio pasaulyje. 
10.30 Gyvenimas versle. 
11.00 Atliekų kultūra.
11.30 Sveikatos kodas.
12.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“.
14.00 „Teisingumo agen-
tai“.
16.00 Žinios.
16.30 24/7.
17.30 Pusvalandis su Valat-
ka. 
18.00 Žinios.
18.30 Krepšinio pasaulyje. 
19.00 „Aiškiaregė“.
20.00 Žinios.
20.30 Lietuvos mokyklos. 
21.00 Klausimėlis. 
21.30 24/7.
22.30 Žinios.
23.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“.
1.00 „Teisingumo agentai“.

6.15 100 metų propagan-
dos. 
6.50 Praeities kartų liudy-
tojai.
7.20 „Žiniuonis“.
8.20 „Alpių gelbėtojai“.
10.20 „Sesers Bonifacijos 
paslaptys“.
11.20 „Mirtis kalnuose“.
12.45 Šypt Tele Vypt.
13.15 Sveikatos medis.
14.05 Geroji Naujiena. 
Šventoji Cecilija.
14.40 Marijampolės savaitė.
15.15 Sveikinimų koncer-
tas.
15.45 „Pavogtas gyveni-

mas“.
17.45 „Raudonas kamba-
rys“.
18.45 „Žiniuonis“.
19.45 „Praktikantė“.
21.00 „Prancūziška žmogžu-
dystė. Nusikaltimas Bjote“.
23.05 „Seksvideo“ (kome-
dija).
1.00 „Greta“ (trileris).

6.10 Sandėlių karai.
6.35 Pragaro kelias.
7.30 Vienas.
8.30 Kalnų vyrai.
9.30 Vienam gale kablys.
10.00 Praeities žvalgas.
10.30 E „gazas“ dugnas.
11.00 „Tėvukas valdo“.
11.30 „Laukiniai maištau-
tojai“.
12.40 Ryklių būrys.
13.55 Išlikimas.
15.00 Pragaro kelias.
16.00 Sandėlių karai.
17.00 Atidaviau širdį Lietu-
vos futbolui.
17.30 „Optibet“ A lygos 
rungtynės FA „Šiauliai“ – 
Vilniaus „Žalgiris“. Tiesio-
giai.
20.00 Išmesti į nežinią.
21.00 Žinios.
22.00 „Juodoji dėžė“ (trile-
ris).
0.55 „Angelas sargas“ (dra-
ma).

6.25 Tik tai, kas tikra.
7.00 Animacija.
12.00 Sveikas rytojus.
13.00 Spintos šou.
13.30 Džeimio itališka vir-
tuvė.

14.30 Mano namų taisy-
klės.
16.00 „Itališka meilė“.
17.00 „Moterų daktaras“.
18.00 „Advokatės Derou. 
Žmogžudystės balsai“ (mis-
tinis).
20.00 Labanakt, vaikučiai.
21.00 „Šokis Brodvėjuje“ 
(drama).
23.00 „Lilita ir vyriški reika-
liukai“ (drama).
1.00 „Amžinos meilės paieš-
kos“ (melodrama).

6.00 Žinios.
7.00 KK2.
9.00 Nuo... Iki...
10.00 Bus visko.
11.00 Gyvūnų pasaulis.
11.30 „Paslaptingoji Brita-
nija“.
13.40 KK2 penktadienis.
15.00 Šeškinės 20.
16.00 Bus visko.
17.00 Nuo... Iki... 
18.00 Bučiuoju. Rūta.
19.00 KK2.
20.00 Pasirinkę Lietuvą.
20.30 Propagandos diag-
nostika.
21.00 Miško atspalviai.
21.30 Gyvenu čia.
22.00 Žinios.
23.00 „Paslaptingoji Brita-
nija“.
0.00 Lietuvos galiūnų čem-
pionato I etapas. Mažeikiai, 
birželio 3 d.
1.00 KK2 penktadienis.

6.15 100 metų propagan-
dos. 
6.50 Praeities kartų liudy-
tojai. 
7.20 „Žiniuonis“.
8.20 „Alpių gelbėtojai“.

10.20 „Sesers Bonifacijos 
paslaptys“.
11.20 „Mirtis kalnuose“.
12.30 Sveikinimai. 
15.45 „Pavogtas gyveni-
mas“.
17.45 „Raudonas kamba-
rys“. 
18.45 „Žiniuonis“.
19.45 „Praktikantė“.
21.00 „Prancūziška žmog-
žudystė. Nusikaltimas Bjo-
te“ (detektyvas).
23.05 „Seksvideo“ (kome-
dija).
1.00 „Greta“ (trileris).

7.00 Frankfurto Maratonas. 
9.30 Pasaulio galiūnai. Fili-
pinai.
10.00 Grappling LT.
10.30 „Road to Cologne“.
10.40 „Road to Cologne“.
10.50 „Baltic Challenge 
Cup 2022“. Lietuva – La-
tvija. 
12.40 Salės futbolas. A lyga. 
FK VIP - SFK Panevėžys. 
Tiesiogiai.
15.00 Greitasis čiuožimas. 
Pasaulio taurė. Stavangeris. 
Norvegija. Trečioji diena. 
Tiesiogiai.
17.20 Dailusis čiuožimas. 
„ISU Grand Prix“. Šefildas. 
Poros. Laisvasis čiuožimas. 
18.30 Rankinio čempionų 
lyga. 
20.00 Portugalijos futbolo 
lyga. „SL Benfica“ – „Gil 
Vicente“. Tiesiogiai“.
22. 00 „CFMOTO Thun-
der Racing Team. Balkan 
Rally 2022“.
22.30 Portugalijos futbolo 
lyga. „Famalicão“ – „Spor-
ting CP“. Tiesiogiai.
0.30 „One championship“.

21.30 Žinios.
22.30 „Melo pinklės“ (tri-
leris).
1.00 „Sūnus paklydėlis“.
2.00 „Kolonija“ (trileris).

6.00 „Kalnietis“.
7.00 Mano virtuvė geriau-
sia.
8.25 „44-as skyrius“.
9.25 „Šuo“.
10.35 Nacionaliniai darbo 
ypatumai.
11.35 „Mentalistas“.
12.30 „Kalnietis“.
13.30 Mano virtuvė geriau-
sia.
14.50 „44-as skyrius“.
15.50 „Šuo“.
17.00 Info diena.
17.30 „Mentalistas“.
18.30 „CSI kriminalistai“..
19.30 „Privatus detektyvas 
Magnumas“.
20.30 Pričiupom!
21.00 „Kruvinas deimantas“ 
(trileris).
23.55 „Gyvi numirėliai“.
0.55 „Liūdna istorija“ (dra-
ma). 

6.00 Animacija.
7.45 Svajonių sodai.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Mažoji našlė“.
11.00 „Bjaurusis ančiukas“.
12.00 „Nuodėminga žemė“.
14.00 „Ir turtuoliai verkia“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 Žinios.
16.30 TV pagalba.
18.30 Žinios.
19.30 Dėmesio centre.
20.00 Pasaulio vyrų krep-
šinio čempionato atrankos 

rungtynės Juodkalnija – 
Lietuva. Tiesiogiai.
22.00 Žinios.
23.00 „Tryliktas rajonas. 
Ultimatumas“ (trileris).
1.05 „FTB“.
2.05 „Dano Browno Praras-
tas simbolis“ (1).

6.05 Stilius. 
7.00 Kas ir kodėl? 
7.30 Beatos virtuvė.
8.30 Gyvenk kaip galima 
švariau. 
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Kas geresnio, kaimy-
ne?
12.00 „Erdvės menas“.
12.30 „Architektūra žmo-
gui“.
13.00 Mokslo sriuba.
13.30 Kalbos anatomija. 
14.00 Sveikinimų koncer-
tas. 
15.35 „Tarnauti ir ginti“.
16.35 Gustavo enciklope-
dija.
17.05 Muzikos talentų lyga 
2022. 
18.00 „Komisaras Reksas“.
18.50 „Pasakojimai iš Japo-
nijos“.
19.00 Mūšio laukas. 
19.30 „Jules Verne ir kelio-
nės aplink Žemę iššūkis“ 
(dok.).
20.30 Panorama.
21.30 „Žmogiškas mastelis“ 
(dok.).
23.00 „Serengečio dėsniai“ 
(dok.).
0.00 DW naujienos.
0.15 Dabar pasaulyje. 

0.40 „Tarnauti ir ginti“.
1.40 Savaitė. 

5.15 Vantos lapas. 
5.45 Bušido ringas.
6.30 „Reali mistika“.
7.30 „Aiškiaregė“.
10.00  Pirmi kartai. 60+. 
10.30 Gyvenimas versle.
11.00 „Paslaptys“.
12.00 Pusvalandis su Valat-
ka.
12.30 Kaimo akademija. 
13.00 Nauja diena.
14.00 „Teisingumo agen-
tai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00, 18.00, 20.00, 22.30 
Reporteris. 
16.30 Lietuva tiesiogiai.
17.00 Laisvės TV. 
18.30 „Neatrasta Rusija“.
19.00 „Pėdsakas“.
20.50 „Aiškiaregė“.
21.25 „Paslaptys“.
23.00 Lietuva tiesiogiai.
23.30 Laisvės TV. 
0.30 „Teisingumo agentai“.
1.30 „Reali mistika“. 

7.30 Marijampolės savaitė. 
8.00 „Juodvarnis“.
9.00 „Sužeista širdis“.
10.05 „Alpių gelbėtojai“ 
(1). 
11.05 „Kriminalinių tyrimų 
skyrius“ (1).
12.15 Marijampolės savaitė. 
12.45 Vyrų šešėlyje. 
13.20 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“. 
14.20 „Mirtis kalnuose“.

15.35 „Anupama“.
16.45 Šeimyninės melodra-
mos.
17.45 Geroji Naujiena. 
Šventoji Cecilija.
18.30 Marijampolės žinios. 
19.00 Atviros širdies fondas 
„Senjorų avilys“. 
19.30 Pėdsakai. Nežinomos 
istorijos pėdsakais. Grafų 
Butlerių valdos Lietuvoje. 
20.00 Marijampolės žinios. 
20.30 Žydų sąsiuviniai.
21.00 „Užjūrio detektyvai“.
22.10 Marijampolės žinios. 

6.40 „Havajai 5.0“.
7.25 „Komisaras Aleksas“.
8.30 Autopilotas.
9.00 „Gazas“ dugnas.
9.30 „Moderni šeima“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Goldbergai“.
12.30 Britanijos talentai.
14.00 „Komisaras Aleksas“.
15.00 „CSI kriminalistai“.
16.00 „Havajai 5.0“.
18.00 „Moderni šeima“.
19.00 „Goldbergai“.
20.00 Skaičius ar herbas?
21.00 „Hamiltonas“.
22.00 „Pagrobimas“ (dra-
ma).
23.55 „Ryklys vaiduoklis“ 
(siaubo).
1.50 „CSI kriminalistai“.

6.00 Sveikas rytojus.
7.00 Animacija.
8.00 TV pagalba.
10.00 „Ambasadoriaus du-
kra“.
12.00 „Likimo pinklės“.

13.00 „Meilės galia“.
15.00 „Tikroji žvaigždė“.
16.00 „Likimo karuselė“.
16.30 „Lemties vingiai“.
17.00 „Lakšmės likimas“.
18.00 „Palikimas“.
20.00 Labanakt, vaikučiai.
21.00 „Laikyti ir paleisti“ 
(drama).
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 „Iššifruoti lobiai“.
17.00, 18.30, 20.00 Info 
diena. 
18.00, 19.30 Info komen-
tarai.
21.00 „Iššifruoti lobiai“.
22.00 Labas vakaras, Lietu-
va.
0.00 Dabar pasaulyje.
0.30, 2.00 Info diena.
1.30 Info komentarai.

6.00 „Heldtas. Flirtas su tei-
singumu“.
7.00 Šeimyninės melodra-
mos.
8.00 „Juodvarnis“.
9.00 „Sužeista širdis“.
10.05 „Alpių gelbėtojai“ 
(1).
11.05 „Kriminalinių tyrimų 
skyrius“ (1).
12.15 „Heldtas. Flirtas su 
teisingumu“.

13.20 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“.
14.20 „Mirtis kalnuose“.
15.35 „Anupama“.
16.45 Šeimyninės melodra-
mos.
17.45 „Sužeista širdis“.
18.50 „Kriminalinių tyrimų 
skyrius“.
20.00 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“.
21.00 „Užjūrio detektyvai“.
23.20 „Prancūziška žmog-
žudystė. Nusikaltimas Bjo-
te“ (detektyvas).
1.25 „Laukinis miestas“. 

7.00 Pasaulio dailiojo čiuo-
žimo taurės varžybos. Šokiai 
ant ledo.
8.20 Portugalijos futbolo 
lyga. 
10.10 Greitasis čiuožimas. 
Pasaulio taurė.
12.10 Salės futbolas A lyga. 
FK VIP – SFK „Panevėžys“. 
13.50 Portugalijos futbolo 
lyga. 
15.40 Rankinio čempionų 
lyga. 
17.00 Pasaulio dailiojo 
čiuožimo taurės varžybos. 
Laisvasis čiuožimas.
18.40 Lietuvos rankinio ly-
ga. Kauno „Granitas“ – Aly-
taus „Varsa-Stronglasas“.
20.00 Pasaulio Galiūnai. 
Filipinai.
20.30 „Crossfit 2018. Fit-
test on Earth“.
21.20 Salės futbolas A lyga. 
FK VIP - SFK „Panevėžys“.
23.00 „One champions-
hip“.
1.50 Portugalijos futbolo 
lyga.

Sekmadienis, lapkričio 13 d.

Pirmadienis, lapkričio 14 d.
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P r e n u m e r u o k  i n t e r n e t u 
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6.02 Labas rytas, Lietuva.
8.55 „Pagalbos šauksmas“.
9.45 „Įstatymas ir tvarka“.
10.30 „Paskutinis pėdsa-
kas“.
11.15 „Euromaxx“.
11.30 Kas ir kodėl? 
12.00 „Kaip atsiranda daik-
tai“.
13.00 Gyvenk kaip galima 
švariau.
13.30 Gamtininko užrašai. 
14.00, 15.00, 16.00  Ži-
nios.
14.20 Laba diena, Lietuva.
16.30 „Seselė Beti“.
17.15 „Ponių rojus“.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Svarbi valanda. 
19.30 (Ne)emigrantai. 
20.30 Panorama.
21.30 Istorijos perimetrai. 
22.30 Dviračio žinios. 
23.00 „Tredstounas“.
23.50 „Įstatymas ir tvarka“.
0.35 „Kaip atsiranda daik-
tai“.
1.00, 2.00 LRT radijo ži-
nios.
1.05 (Ne)emigrantai. 

6.00 Animacija.
7.00 Turtuolė varguolė.
8.00 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.
10.00 „Monikai reikia mei-
lės“.
11.00 Nuo... Iki... 
12.00 Vidurdienio žinios.
13.20 Turtuolė varguolė.
14.30 „Būk mano saulė“. 
15.30 „Lemties paslaptys“.
16.35 Labas vakaras, Lie-
tuva.

18.30 Žinios.
19.30 Nacionaliniai techni-
kos apdovanojimai „Techtop 
2022“. 
21.30 Žinios.
22.30 „Amerikos korikas“ 
(trileris).
0.35 „Sūnus paklydėlis“.
1.35 „Melo pinklės“ (trile-
ris).

6.00 „Kalnietis“.
7.05 Mano virtuvė geriausia.
8.25 „44-as skyrius“.
9.20 „Šuo“.
10.35 „CSI kriminalistai“.
11.35 „Mentalistas“.
12.30 „Kalnietis“.
13.30 Mano virtuvė geriau-
sia.
14.50 „44-as skyrius“.
15.55 „Šuo“.
17.00 Info diena.
17.30 „Mentalistas“.
18.30 „CSI kriminalistai“.
19.30 „Privatus detektyvas 
Magnumas“.
20.30 Pričiupom!
21.00 „Kerštas“ (veiksmo).
23.15 „Kruvinas deimantas“ 
(trileris).
2.05 „Nusikaltimų tyrėjai“. 

6.00 Animacija.
6.35 „Triukšmingi namai“ 
(animacinis).
7.45 Starkus stato.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Mažoji našlė“.
11.00 „Bjaurusis ančiukas“.
12.00 „Nuodėminga žemė“.
14.00 „Meilė ir pinigai“ (1).
15.00 „Simpsonai“.
16.00 Žinios.
16.30 TV pagalba.

18.30 Žinios.
19.30 Dėmesio centre.
20.00 Prieš srovę.
21.00 „Moterys meluoja ge-
riau“. 
21.30 Žinios.
22.30 „Tvistas“ (veiksmo).
0.20 „FTB“.
1.25 „Dano Browno Praras-
tas simbolis“. 

6.05 Daiktų istorijos. 
7.00 Kas ir kodėl? 
7.30 Stilius. 
8.30 Ryto suktinis.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Vilniaus sąsiuvinis. 
12.00 Zikaras. 
13.15 „Euromaxx“.
13.30 Dėmesio! Ieškome 
meno.
14.00 Duokim garo! 
15.10 Mano pasas meluoja.
15.35 „Tarnauti ir ginti“.
16.35 Veranda. 
17.05 „Jules Verne ir kelio-
nės aplink Žemę iššūkis“ 
(dok.).
18.00 „Komisaras Reksas“.
18.50 „Pasakojimai iš Japo-
nijos“.
19.00 Dviračio žinios. 
19.30 „Dingusios actekų pi-
ramidės“.
20.30 Panorama.
21.30 „Laisvės kaina. Sąjū-
dis“.
22.30 Kultūros diena.
23.00 Čia mano sodas.
23.30 Ryto suktinis.
0.00 DW naujienos.
0.15 Dabar pasaulyje.

0.40 „Tarnauti ir ginti“.
1.40 Širdyje lietuvis.

5.15 Nauja diena. 
6.30 „Reali mistika“.
7.30 Švarūs miestai – švari 
Lietuva. 
8.00 „Juvelyrų klanas“
9.00 „Vieno nusikaltimo is-
torija“.
10.00 „Pėdsakas“.
11.00  „Paslaptys“.
12.00 Sveikatos kodas.
13.00  Nauja diena. 
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00, 18.00, 20.00, 22.30 
Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
17.00 „Likimo vingiai“.
18.30 „Neatrasta Rusija“.
19.00 „Pėdsakas“.
20.50 „Aiškiaregė“.
21.25 „Paslaptys“.
23.00  Lietuva tiesiogiai.
23.30 „Neatrasta Rusija“.
0.35 „Teisingumo agentai“.
1.35 „Reali mistika“. 

7.30 Marijampolės žinios. 
8.00 „Juodvarnis“.
9.00 „Sužeista širdis“.
10.05 „Alpių gelbėtojai“.
11.05 „Kriminalinių tyrimų 
skyrius“.
12.15 Marijampolės žinios. 
12.45 Atviros širdies fondas 
„Senjorų avilys“.
13.20 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“.
14.20 „Mirtis kalnuose“.
15.35 „Anupama“.

16.45 Šeimyninės melodra-
mos.
17.45 Ūkininkas Jurgis. 
18.30 Marijampolės žinios. 
19.00 Gyvenimo metodas. 
Kęstutis Marčiulynas. Vie-
nuolis. 
19.30 Lietuvos aviacija. Pa-
dangių legendos. 
20.00 Marijampolės žinios. 
20.30 Kai kalba lėlės.
21.00 „Midsomerio žmog-
žudystės XXII. Angelų paki-
lumos raganos“.
22.55 Marijampolės žinios. 

5.50 „Havajai 5.0“.
7.25 „Komisaras Aleksas“.
8.30 Sandėlių karai.
9.00 E „gazas“ dugnas.
9.30 „Moderni šeima“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Goldbergai“.
12.30 Britanijos talentai.
14.00 „Komisaras Aleksas“.
15.00 „CSI kriminalistai“.
16.00 „Havajai 5.0“.
18.00 „Moderni šeima“.
19.00 „Goldbergai“.
20.00 Skaičius ar herbas?
21.00 „Hamiltonas“.
22.00 „Krištolinės kaukolės“ 
(nuotykių).
23.50 „Bibliotekininkai“.
0.50 „Bulis“ .
1.55 „CSI kriminalistai“. 

6.00 Į sveikatą!
6.30 Svajonių ūkis.
7.00 Animacija.
8.00 TV pagalba.
10.00 „Ambasadoriaus du-

kra“.
12.00 „Likimo pinklės“.
13.00 „Meilės galia“.
15.00 „Tikroji žvaigždė“.
16.00 „Likimo karuselė“.
16.30 „Lemties vingiai“.
17.00 „Lakšmės likimas“.
18.00 „Palikimas“.
20.00 Labanakt, vaikučiai.
21.00 „Kita duktė“ (melo-
drama).
23.00 „Palikimas“.

6.00, 7.30, 9.00, 10.30 Info 
diena.
7.00, 8.30, 10.00 Info ko-
mentarai.
11.30 Labas vakaras, Lie-
tuva.
13.30 Žinios.
14.30 Nuo... Iki...
15.30 KK2.
16.00 „Iššifruoti lobiai“.
17.00, 18.30, 20.00 Info 
diena. 
18.00, 19.30 Info komen-
tarai.
21.00 „Iššifruoti lobiai“.
22.00 Labas vakaras, Lie-
tuva.
0.00 Dabar pasaulyje.
0.30, 2.00 Info diena.
1.30 Info komentarai.

6.00 „Heldtas. Flirtas su tei-
singumu“.
7.00 Šeimyninės melodra-
mos.
8.00 „Juodvarnis“.
9.00 „Sužeista širdis“.
10.05 „Alpių gelbėtojai“.
11.05 „Kriminalinių tyrimų 
skyrius“.
12.15 „Heldtas. Flirtas su 
teisingumu“.

13.20 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“.
14.20 „Mirtis kalnuose“.
15.35 „Anupama“.
16.45 Šeimyninės melodra-
mos.
17.45 „Sužeista širdis“.
18.50 „Kriminalinių tyrimų 
skyrius“.
20.00 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“.
21.00 „Midsomerio žmog-
žudystės XXII. Angelų paki-
lumos raganos“.
22.55 „Užjūrio detektyvai“.
1.15 „Laukinis miestas“.

7.00 Italijos LBA krepšinio 
lyga. 
9.00 „Optibet“ ledo ritulio 
lyga. „7bet-Hockey Punks“ 
– Kaunas „City“.
11.00 Portugalijos futbolo 
lyga. 
12.50 Dailusis čiuožimas. 
Poros. Laisvasis čiuožimas.
14.10 „Baltic Challenge 
Cup 2022“. Lietuva – Len-
kija.
16.00 Rankinio čempionų 
lyga. 
17.20 „Crossfit 2018. Fit-
test on Earth“.
18.10 „Baltic Challenge 
Cup 2022“. Lietuva – Es-
tija.
20.00 „Grappling LT“.
20.45 Ledo ritulio čem-
pionų lyga. „HC Davos“ 
– „Tappara Tampere“. Tie-
siogiai.
23.10 „One champions-
hip“.
1.20 Italijos LBA krepšinio 
lyga. 

6.02 Labas rytas, Lietuva.
8.55 „Pagalbos šauksmas“.
9.45 „Įstatymas ir tvarka“.
10.30 „Paskutinis pėdsakas“.
11.15 „Euromaxx“.
11.30 Kas ir kodėl? 
12.00 „Kaip atsiranda daik-
tai“.
13.00 (Ne)emigrantai. 
14.00, 15.00, 16.00 Žinios. 
14.20 Laba diena, Lietuva.
16.30 „Seselė Beti“.
17.15 „Ponių rojus“.
18.00 Kas ir kodėl? 
18.30 Svarbi valanda. 
19.30 1000 pasaulio stebu-
klų. 
20.30 Panorama.
21.30 Lietuva kalba.
22.30 Dviračio žinios. 
23.00 „Tredstounas“.
23.50 „Įstatymas ir tvarka“.
0.35 „Kaip atsiranda daik-
tai“.
1.00, 2.00 LRT radijo ži-
nios.
1.05 1000 pasaulio stebu-
klų.

6.00 Animacija.
7.00 Turtuolė varguolė.
8.00 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“.
10.00 „Monikai reikia mei-
lės“.
11.00 Bus visko. 
12.00 Vidurdienio žinios.
13.20 Turtuolė varguolė.
14.30 „Būk mano saulė“.
15.30 „Lemties paslaptys“.
16.35 Labas vakaras, Lietuva. 
18.30 Žinios.

19.30 KK2. 
20.00 Šeškinės 20. 
21.00 „Rimti reikalai“.
21.30 Žinios.
22.30 „Nakties įkaitas“ (tri-
leris).
0.45 „Greitojo reagavimo 
būrys“.
1.45 „Amerikos korikas“ 
(trileris).

6.00 „Kalnietis“.
7.00 Mano virtuvė geriausia.
8.25 „44-as skyrius“.
9.25 „Šuo“.
10.35 „CSI kriminalistai“.
11.35 „Mentalistas“.
12.35 Mano virtuvė geriau-
sia.
14.50 „44-as skyrius“.
15.55 „Šuo“.
17.00 Info diena.
17.30 „Mentalistas“.
18.30 „CSI kriminalistai“.
19.30 „Privatus detektyvas 
Magnumas“.
20.30 Pričiupom!
21.00 „Nepageidaujamas 
kaimynas“ (trileris).
23.15 „Kerštas“ (veiksmo).
1.30 „Nusikaltimų tyrėjai“.

6.00 Animacija.
7.45 Prieš srovę.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Mažoji našlė“.
11.00 „Bjaurusis ančiukas“.
12.00 „Nuodėminga žemė“.
14.00 „Meilė ir pinigai“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 Žinios.
16.30 TV pagalba.
18.30 Žinios.

19.30 Dėmesio centre.
20.00 Gero vakaro šou.
21.00 „Moterys meluoja ge-
riau“.
21.30 Žinios.
22.30 „Naktis patrulinėje 
mašinoje“ (kriminalinis).
0.45 „FTB“.
1.45 „Dano Browno Praras-
tas simbolis“.

6.05 (Ne)emigrantai.
7.00 Kas ir kodėl?
7.30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
8.30 Tikėjimas ir gyvenimas.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Mes iš Ukrainos. 
12.00 Širdyje lietuvis. 
13.00 Perspektyva. 
13.30 „Euromaxx“.
14.00 Koncertas „BIX – Ber-
lin '89“.
15.25 Nepamirštas Vilnius.
15.35 „Tarnauti ir ginti“.
16.35 7 Kauno dienos. 
17.05 „Dingusios actekų pi-
ramidės“.
18.00 „Komisaras Reksas“.
18.45 UEFA futbolas. Balti-
jos taurė. Lietuva – Islandija. 
Tiesiogiai.
21.00 Dviračio žinios. 
21.30 Latvijos Nepriklauso-
mybės dienai. Latvijos pu-
čiamųjų simfoninio orkestro 
„Orķestris RĪGA“ koncer-
tas. 
22.50 „Zikaras. Laisvės pa-
minklo kūrėjas“ (dok.).
0.00 DW naujienos.

0.15 Dabar pasaulyje. 
0.40 „Tarnauti ir ginti“.
1.40 Teatro biografijos.

5.15 Nauja diena. 
6.30 „Reali mistika“.
7.30  Atliekų kultūra.
8.00 „Juvelyrų klanas“.
9.00 „Vieno nusikaltimo is-
torija“.
10.00 „Pėdsakas“.
11.00  „Paslaptys“.
12.00 „Neatrasta Rusija“.
12.30 Mano vieta.
13.00 Nauja diena. .
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00, 18.00, 20.00, 22.30 
Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
17.00 „Likimo vingiai“.
18.30 „Neatrasta Rusija“.
19.00 „Pėdsakas“.
20.50 „Aiškiaregė“.
21.25 „Paslaptys“.
23.00 Lietuva tiesiogiai.
23.30 „Neatrasta Rusija“.
0.30 „Teisingumo agentai“.
1.30 „Reali mistika“.

7.30 Marijampolės žinios.
8.00 „Juodvarnis“.
9.00 „Sužeista širdis“.
10.05 „Alpių gelbėtojai“.
11.05 „Kriminalinių tyrimų 
skyrius“.
12.15 Marijampolės žinios.
12.45 Ūkininkas Jurgis. 
13.20 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“.
14.20 „Mirtis kalnuose“.

15.35 „Anupama“.
16.45 Šeimyninės melodra-
mos.
17.45 Susitikimai. 
18.30 Marijampolės žinios.
19.00 Marijampolė – Sūdu-
vos sostinė. istorijos ir dabar-
ties ženklai.
19.30 Galim kartu „Prirašy-
tos rankos“. 
20.00 Marijampolės žinios.
20.30 Deimantai mažosios 
Lietuvos karūnoje.
21.00 „Komisaras van der 
Valkas. Meilė Amsterdame“ 
(detektyvas).
22.55 Marijampolės žinios.

5.50 „Havajai 5.0“.
7.30 „Komisaras Aleksas“.
8.30 Sandėlių karai.
9.00 Vienam gale kablys.
9.30 „Moderni šeima“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Goldbergai“.
12.30 Britanijos talentai.
14.00 „Komisaras Aleksas“.
15.00 „CSI kriminalistai“.
16.00 „Havajai 5.0“.
18.00 „Moderni šeima“.
19.00 „Goldbergai“.
20.00 Skaičius ar herbas?
21.00 „Hamiltonas“ .
22.00 „Nešdintis visu grei-
čiu“ (trileris).
23.55 „Bibliotekininkai“ 
(komedija).
0.55 „Bulis“.
1.55 „CSI kriminalistai“.

6.00 La maistas.

6.30 Virtuvės istorijos.
7.00 Animacija.
8.00 TV pagalba.
10.00 „Ambasadoriaus du-
kra“.
12.00 „Likimo pinklės“.
13.00 „Meilės galia“.
15.00 „Tikroji žvaigždė“.
16.00 „Likimo karuselė“.
16.30 „Lemties vingiai“.
17.00 „Lakšmės likimas“.
18.00 „Palikimas“.
20.00 Labanakt, vaikučiai.
21.00 „Tobulas vyras“ (me-
lodrama).
22.55 „Palikimas“.
0.55 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 Bus visko.
15.30 KK2. 
16.00 „Iššifruoti lobiai“.
17.00, 18.30, 20.00 Info 
diena.
18.00, 19.30 Info komen-
tarai.
21.00 „Iššifruoti lobiai“.
22.00 Labas vakaras, Lietu-
va. 
0.00 Dabar pasaulyje.
0.30, 2.00 Info diena.
1.30 Info komentarai.

6.00 „Heldtas. Flirtas su tei-
singumu“.
7.00 Šeimyninės melodra-
mos.
8.00 „Juodvarnis“.

9.00 „Sužeista širdis“.
10.05 „Alpių gelbėtojai“.
11.05 „Kriminalinių tyrimų 
skyrius“.
12.15 „Heldtas. Flirtas su 
teisingumu“.
13.20 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“.
14.20 „Mirtis kalnuose“.
15.35 „Anupama“.
16.45 Šeimyninės melodra-
mos.
17.45 „Sužeista širdis“.
18.50 „Kriminalinių tyrimų 
skyrius“.
20.00 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“.
21.00 „Komisaras van der 
Valkas. Meilė Amsterdame“ 
(detektyvas).
22.55 „Midsomerio žmog-
žudystės XXII. Angelų paki-
lumos raganos“ (detektyvas).
0.50 „Laukinis miestas“.
1.50 „Raudonas kambarys“.

7.00 Turkijos krepšinio lyga. 
8.40 Frankfurto maratonas. 
11.10 Ledo ritulio čempio-
nų lyga. 
12.00 Dailusis čiuožimas. 
Vyrai. Trumpoji programa.
13.30 „Optibet“ ledo ritulio 
lyga. 
15.20 Portugalijos futbolo 
lyga. 
17.10 „Baltic Challenge Cup 
2022“. Lietuva – Latvija.
19.00 Herojus.
20.05 Ledo ritulio čempi-
onų lyga. „Skellefteå AIK“ 
– „ZSC Lions Zurich“. Tie-
siogiai.
22.30 „One championship“. 
0.30 Frankfurto maratonas.

Trečiadienis, lapkričio 16 d.

Antradienis, lapkričio 15 d.



TV programos

  Linksmasis kampelis
Pirmąją mokslo metų dieną moky-

toja klausia Petriuką:
– Ar gerai praleidai atostogas?
– Aišku. Bet ne taip, kad išsyk pulčiau apie 

jas rašyti...
* * *

Aš tau ne IKI, kad visada sugrįžčiau, ne NOR-
FA, kad būčiau praktiškas, bet ir ne MAXIMA, kad 
apie viską pagalvočiau...

* * *
Žmona sako vyrui:
– Karoli, mes turime pradėti taupyti.
– Ir kaip tu tai įsivaizduoji?
– Visai paprastai. Tu nustosi vaikščioti po barus, 

o aš atpratinsiu tave rūkyti.
* * *

Blondinė sako bilietų pardavėjui oro uoste:
– Norėčiau skristi į Frankfurtą.
– Pas mus daug reisų į Frankfurtą. Su kokia 

kompanija norėtumėte skristi?
– Su kokia dar kompanija? Aš noriu skristi 

viena!
* * *

Tabako krautuvėje pardavėjas klausia kliento:
– Kokių norėtumėte cigarečių – sukeliančių 

širdies ir kraujagyslių ligas, kenkiančių plaučiams 
ar tiesiog žudančių?

* * *
– Ar yra ko nors išgerti?
– Vandens.
– O stipriau?
– Ledo!

6.02 Labas rytas, Lietuva.
8.55 „Pagalbos šauksmas“s.
9.45 „Įstatymas ir tvarka“.
10.30 „Paskutinis pėdsa-
kas“.
11.15 Mokslo ekspresas. 
11.30 Kas ir kodėl? 
12.00 „Kaip atsiranda daik-
tai“.
13.00 1000 pasaulio 
stebuk lų.
14.00 Žinios. 
14.20 Laba diena, Lietuva.
16.30 „Seselė Beti“.
17.15 „Ponių rojus“.
18.00 Kas ir kodėl? 
18.30 Svarbi valanda. 
19.30 Svečiuose Nomeda. 
20.30 Panorama.
21.30 Nuomonę ant stalo! 
22.30 Dviračio žinios. 
23.00 „Tredstounas“.
23.50 „Įstatymas ir tvar-
ka“.
0.35 „Kaip atsiranda daik-
tai“.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Svečiuose Nomeda. 

6.00 Animacija.
7.00 Turtuolė varguolė.
8.00 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.
10.00 „Monikai reikia mei-
lės“.
11.00 Šeškinės 20. 
12.00 Vidurdienio žinios.
13.20 Turtuolė varguolė.
14.30 „Būk mano saulė“.
15.30 „Lemties paslaptys“.
16.35 Labas vakaras, Lie-
tuva. 
18.30 Žinios.
19.30 KK2. 

6.02 Labas rytas, Lietuva.
8.55 „Pagalbos šauksmas“.
9.45 „Įstatymas ir tvarka“.
10.30 „Paskutinis pėdsa-
kas“.
11.15 Mokslo ekspresas. 
11.30 Kas ir kodėl? 
12.00 „Kaip atsiranda daik-
tai“.
13.00 Istorijos perimetrai.
14.00 Žinios. 
14.20 Laba diena, Lietuva.
16.30 „Seselė Beti“.
17.15 „Ponių rojus“.
18.00 Kas ir kodėl? 
18.30 Svarbi valanda. 
19.30 Bendrom jėgom. 
20.30 Panorama.
21.30 Auksinis protas. 
22.45 „Tik tavo akims“ 
(veiksmo). 
0.50 „Merginų išvyka“ (ko-
medija). 

6.00 Animacija.
7.00 Turtuolė varguolė.
8.00 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“.
10.00 „Monikai reikia mei-
lės“.
11.00 Bučiuoju. Rūta.
12.00 Vidurdienio žinios.
13.20 Turtuolė varguolė.
14.30 „Būk mano saulė“.
15.30 „Lemties paslaptys“.
16.35 Labas vakaras, Lietu-
va.
18.30 Žinios.
19.30 Labdaros koncertas 
„Pasidalink“. 
23.00 „Betmenas prieš Su-
permeną. Teisingumo auš-
ra“ (veiksmo). 

6.00 „Kalnietis“.
7.00 Mano virtuvė geriau-
sia.
8.25 „44-as skyrius“.
9.25 „Šuo“.
10.30 „CSI kriminalistai“.
11.25 „Mentalistas“.
12.20 „Kalnietis“.
13.20 Mano virtuvė geriau-

sia.
14.50 „44-as skyrius“.
15.55 „Šuo“.
17.00 Info diena.
17.30 „Mentalistas“.
18.30 „CSI kriminalistai“.
19.30 Amerikietiškos imty-
nės.
21.30 „Oušeno dvyliktukas“ 
(komedija). 
0.00 „Naktinis reisas“ (tri-
leris).
1.40 „Nusikaltimų tyrėjai“.

6.00 Animacija.
7.45 „Farai“. 
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Mažoji našlė“.
11.00 „Bjaurusis ančiukas“.
12.00 „Nuodėminga žemė“.
14.00 „Meilė ir pinigai“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 Žinios. 
16.30 TV pagalba. 
18.30 Žinios. 
19.30 „Dainuok“ (anima-
cinis). 
21.45 „Juros periodo par-
kas“ (trileris).
0.10 „Avinėlių tylėjimas“ 
(siaubo).

6.05 Svečiuose Nomeda. 
7.00 Kas ir kodėl? 
7.30 Istorijos perimetrai. 
8.30 Menora. 
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Pusryčiai pas kaimy-
ną. 
12.00 Muzikos talentų lyga.
13.00 Pradėk nuo savęs. 
13.30 Mūšio laukas. 
14.00 „Vilnius Jazz 2021“. 
15.35 „Tarnauti ir ginti“.
16.35 Keliai. Mašinos. 
Žmonės. 
17.05 „Mikrobiota. Darbš-
tieji žarnyno stebukladariai“ 
(dok.). 
18.00 „Komisaras Reksas“.
18.50 „Pasakojimai iš Japo-
nijos“.
19.00 Kultūros diena. 

19.30 Eurolyga per LRT.
19.45 Kauno „Žalgiris“ – 
Milano „EA7 Emporio Ar-
mani“. Tiesiogiai.
22.00 „Rygos kariai“ (istori-
nė drama). 
0.00 DW naujienos.
0.15 Dabar pasaulyje. 
0.40 „Sutartis“ (biografinė 
drama). 

5.15 Nauja diena. 
6.30 „Reali mistika“.
7.30 Mano vieta.
8.00 „Neišsižadėk“.
9.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“.
10.00  „Pėdsakas“.
11.00 „Paslaptys“.
12.00 „Neatrasta Rusija“.
12.30 Gyvenimas versle.
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Teisingumo agen-
tai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.30 Laisvės TV valanda.
17.30 Sveikatos kodas.
18.00 Reporteris.
18.30 „Kaip naciai pralai-
mėjo karą“.
19.30 Pusvalandis su Valat-
ka.
20.00 Reporteris.
20.50 „Aiškiaregė“.
21.25 „Paslaptys“.
22.30 Reporteris. 
23,00 Pusvalandis su Valat-
ka. 
23.30 Laisvės TV valanda.
0.30 „Teisingumo agentai“.
1.30 „Kaip naciai pralaimė-
jo karą“.

7.30, 12.15 Marijampolės 
žinios. 
8.00 „Juodvarnis“.
9.00 „Sužeista širdis“.
10.05 „Alpių gelbėtojai“.
11.05 „Kriminalinių tyrimų 
skyrius“.

12.45 Susitikime čia. Mari-
jampolė – erdvė, kur sklei-
džiasi ir žydi kultūra. 
13.20 „Įstatymas ir tvarka. 
Spec. tyrimų skyrius“.
14.20 „Mirtis kalnuose“.
15.35 „Anupama“.
16.45 „Šeimyninės melo-
dramos“.
17.45 Kvadratas apskritime.
18.30 Marijampolės žinios.
19.00 Kauno tvirtovės labi-
rintai. 
19.30 Kauno istorijos (1). 
Fenomenas. 
20.00 Marijampolės žinios.
20.30 Vyrų šešėlyje. Liudvi-
ka Didžiulienė-Žmona. 
21.00 „Brokenvudo paslap-
tys. Aukso karštligė“. 
23.05 Marijampolės žinios.

5.50 „Havajai 5.0“.
7.30 „Komisaras Aleksas“.
8.30 Sandėlių karai.
9.00 Statybų gidas. 
9.30 „Moderni šeima“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Goldbergai“.
12.30 Britanijos talentai.
14.00 „Komisaras Aleksas“.
15.00 „CSI kriminalistai“.
16.00 „Havajai 5.0“.
18.00 „Moderni šeima“.
19.00 „Goldbergai“.
20.00 „Farai“. 
21.00 Žinios. 
22.00 „Rezerviniai farai“ 
(komedija).
0.15 „Alita. Kovos angelas“ 
(veiksmo).

6.00 Pasaulis pagal moteris. 
7.00 Animacija.
8.00 TV pagalba. 
10.00 „Ambasadoriaus duk-
ra“.
12.00 „Likimo pinklės“.
13.00 „Meilės galia“.
15.00 „Tikroji žvaigždė“.
16.00 „Likimo karuselė“.

16.30 „Lemties vingiai“.
17.00 „Lakšmės likimas“.
18.00 „Palikimas“.
20.00 Labanakt, vaikučiai.
21.00 „Bridžitos Džouns 
dienoraštis“ (melodrama). 
23.05 „Palikimas“.
1.05 TV pagalba.

6.00, 7.30, 9.00, 10.30  In-
fo diena.
7.00, 8.30, 10.00 Info ko-
mentarai.
11.30 Labas vakaras, Lietu-
va. 
13.30 Žinios. 
14.30 Bučiuoju. Rūta.
15.30 KK2.
16.00, 21.00 „Iššifruoti lo-
biai“.
17.00, 18.30, 20.00 Info 
diena. 
18.00, 19.30 Durys į Ukrai-
ną. 
22.00 Labas vakaras, Lietu-
va. 
0.00 Dabar pasaulyje. 
0.30 Info diena.
1.30 Durys į Ukrainą.

6.00 „Heldtas. Flirtas su tei-
singumu“.
7.00 „Šeimyninės melodra-
mos“.
8.00 „Juodvarnis“.
9.00 „Sužeista širdis“.
10.05 „Alpių gelbėtojai“.
11.05 „Kriminalinių tyrimų 
skyrius“.
12.15 „Heldtas. Flirtas su 
teisingumu“.
13.20 „Įstatymas ir tvarka. 
Spec. tyrimų skyrius“.
14.20 „Mirtis kalnuose“.
15.35 „Anupama“.
16.45 „Šeimyninės melo-
dramos“.
17.45 „Sužeista širdis“.
18.50 „Kriminalinių tyrimų 
skyrius“.
20.00 „Įstatymas ir tvarka. 

Spec. tyrimų skyrius“.
21.00 „Brokenvudo paslap-
tys. Aukso karštligė“.
23.05 „Žmogžudystės Mar-
nove“.
1.05 „Keliautojas. Namas 
vėjyje“ (detektyvas). 

7.45 Krepšinis. NBA. „War-
riors“ – „Suns“.
10.00 Dviračių sportas. 
11.05 Futbolas. Draugiškos 
rungtynės. Albanija – Itali-
ja.
13.00 Krepšinis. Eurolyga. 

„Crvena Zvezda“ – ASVEL.
15.00 Tenisas. Nitto ATP 
finalas. Tiesiogiai.
17.15 Krepšinis. NBA. Apž-
valga.
17.45 Eurolyga. „Anadolu 
Efes“ –  „Barcelona“.
19.45 Krepšinis. Euroly-
ga. „Žalgiris“ –  „Armani“. 
2020. 
22.00 Tenisas. Nitto ATP 
finalas. Tiesiogiai. 
0.00 Krepšinis. Eurolyga. 
„Fenerbahce“ – „Panathi-
naikos“.

20.00 Bučiuoju. Rūta. 
21.00 „Rimti reikalai“.
21.30 Žinios.
22.30 „Sąskaitininkas“ 
(veiksmo).
1.00 „Greitojo reagavimo 
būrys“.
2.00 „Nakties įkaitas“ 
(veiksmo). 

6.20 Mano virtuvė geriau-
sia.
8.25 „44-as skyrius“.
9.25 „Šuo“.
10.35 „CSI kriminalistai“.
11.35 „Mentalistas“.
12.30 „Kalnietis“.
13.30 Mano virtuvė geriau-
sia.
14.50 „44-as skyrius“.
15.55 „Šuo“.
17.00 Info diena.
17.30 „Mentalistas“.
18.30 „CSI kriminalistai“.
19.30 „Privatus detektyvas 
Magnumas“.
20.30 Pričiupom!
21.00 „Naktinis reisas“ (tri-
leris). 
22.40 „Nepageidaujamas 
kaimynas“ (trileris). 
0.55 „Nusikaltimų tyrėjai“.

6.00 Animacija. 
7.45 Gero vakaro šou. 
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Mažoji našlė“.
11.00 „Bjaurusis ančiu-
kas“.
12.00 „Nuodėminga že-
mė“.
14.00 „Meilė ir pinigai“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 Žinios. 
16.30 TV pagalba. 

18.30 Žinios. 
19.30 Dėmesio centre.
20.00 „Farai“. 
21.00 „Moterys meluoja 
geriau“. 
21.30 Žinios. 
22.30 „12 galimybių“ 
(veiksmo).
0.45 „FTB“.
1.45 „Dano Brauno „Pra-
rastas simbolis“.

6.05 1000 pasaulio stebuk-
lų. 
7.00 Kas ir kodėl? 
7.30 Istorijos detektyvai. 
8.30 Kelias. 
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Mūsų rusų gatvė. 
12.00 Teatro biografijos.
13.00 Veranda. 
13.30 Čia – kinas. 
14.00 Sostinės dienos 
2020. 
14.50 „Kitava XX“ (dok.). 
15.20 „Euromaxx“.
15.35 „Tarnauti ir ginti“.
16.35 Gyventi kaime gera. 
17.05 „Serengečio dėsniai“ 
(dok.). 
18.00 „Komisaras Reksas“.
18.50 „Pasakojimai iš Japo-
nijos“.
19.00 Dviračio žinios. 
19.30 „Mikrobiota. Darbš-
tieji žarnyno stebuklada-
riai“ (dok.). 
20.30 Panorama.
21.30 3 minutės iki kino. 
21.33 „Sutartis“ (biografinė 
drama).
23.30 7 Kauno dienos. 

0.00 DW naujienos.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 „Tarnauti ir ginti“.
1.40 Nuomonę ant stalo! 

5.15 Nauja diena. 
6.30 „Reali mistika“.
7.30 Gyvenimas versle. 
8.00 „Juvelyrų klanas“.
9.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“.
10.00  „Pėdsakas“.
11.00  „Paslaptys“.
12.00 „Neatrasta Rusija“.
12.30 Švarūs miestai – švari 
Lietuva. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Teisingumo agen-
tai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.30 Oponentai.
17.30 Pirmi kartai. 60+. 
18.00 Reporteris.
18.30 Būsto anatomija. 
19.00 „Pėdsakas“.
20.00 Reporteris. 
20.50 „Aiškiaregė“.
21.25 „Paslaptys“.
22.30 Reporteris.
23.00 Būsto anatomija. 
23.30 Oponentai.
0.30 „Teisingumo agentai“.
1.30 „Reali mistika“.

7.30, 12.15 Marijampolės 
žinios. 
8.00 „Juodvarnis“.
9.00 „Sužeista širdis“.
10.05 „Alpių gelbėtojai“.
11.05 „Kriminalinių tyri-
mų skyrius“.

12.45 Marijampolė – Sū-
duvos sostinė. Istorijos ir 
dabarties ženklai. 
13.20 „Įstatymas ir tvarka. 
Spec. tyrimų skyrius“.
14.20 „Mirtis kalnuose“.
15.35 „Anupama“.
16.45 „Šeimyninės melo-
dramos“.
17.45 Vilniaus universiteto 
didieji. Plėtotojai. 
18.30 Marijampolės žinios. 
19.00 Miesto lobynas (1). 
19.30 Išgirsk mano istoriją. 
Prigiję Lietuvoje.  Ed Car-
roll. 
20.00 Marijampolės žinios. 
20.30 Susitikime čia. Mari-
jampolė – erdvė, kur sklei-
džiasi ir žydi kultūra. 
21.00 „Keliautojas. Namas 
vėjyje“ (detektyvas). 
23.05 Marijampolės žinios.

5.50 „Havajai 5.0“.
7.25 „Komisaras Aleksas“.
8.30 Sandėlių karai.
9.00 Praeities žvalgas. 
9.30 „Moderni šeima“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Goldbergai“.
12.30 Britanijos talentai.
14.00 „Komisaras Aleksas“.
15.00 „CSI kriminalistai“.
16.00 „Havajai 5.0“.
18.00 „Moderni šeima“.
19.00 „Goldbergai“.
20.00 „Skaičius ar herbas?“
21.00 „Hamiltonas“.
22.00 „Alita. Kovos ange-
las“ (veiksmo).
0.25 „Bibliotekininkai“.
1.30 „Bulis“.

6.00 Gardu gardu. 
6.30 Sėkmės istorijos. 
7.00 Animacija.
8.00 TV pagalba. 
10.00 „Ambasadoriaus duk-
ra“.
12.00 „Likimo pinklės“.
13.00 „Meilės galia“.
15.00 „Tikroji žvaigždė“.
16.00 „Likimo karuselė“.
16.30 „Lemties vingiai“.
17.00 „Lakšmės likimas“.
18.00 „Palikimas“.
20.00 Labanakt, vaikučiai.
21.00 „Neįkainojama mei-
lė“ (melodrama). 
22.55 „Palikimas“.
0.55 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 „Iššifruoti lobiai“.
17.00, 18.30, 20.00 Info 
diena. 
18.00, 19.30 Info komen-
tarai.
21.00 „Iššifruoti lobiai“.
22.00 Labas vakaras, Lietu-
va. 
0.00 Dabar pasaulyje. 
0.30 Info diena.
1.30 Info komentarai.

6.00 „Heldtas. Flirtas su tei-
singumu“.
7.00 „Šeimyninės melodra-

mos“.
8.00 „Juodvarnis“.
9.00 „Sužeista širdis“.
10.05 „Alpių gelbėtojai“.
11.05 „Kriminalinių tyrimų 
skyrius“.
12.15 „Heldtas. Flirtas su 
teisingumu“.
13.20 „Įstatymas ir tvarka. 
Spec. tyrimų skyrius“.
14.20 „Mirtis kalnuose“.
15.35 „Anupama“.
16.45 „Šeimyninės melo-
dramos“.
17.45 „Sužeista širdis“.
18.50 „Kriminalinių tyrimų 
skyrius“.
20.00 „Įstatymas ir tvarka. 
Spec. tyrimų skyrius“.
21.00 „Keliautojas. Namas 
vėjyje“ (detektyvas). 
23.05 „Komisaras van der 
Valkas. Meilė Amsterdame“ 
(detektyvas). 
1.05 „Laukinis miestas“.
2.05 „Raudonas kambarys“.

7.45 Krepšinis. NBA. 
„Grizzlies“ – „Pelicans“.
10.00 Automobilių ralis. 
11.00 Ledo ritulys. Šveicari-
jos lyga. 
13.00 Tenisas. 
15.00 Tenisas. Nitto ATP 
finalas. Tiesiogiai.
17.00 Krepšinis. NBA. 
„Warriors“ – „Suns“.
19.15 Krepšinis. NBA. Apž-
valga.
19.45 Eurolyga. „Crvena 
Zvezda“ – ASVEL. Tiesio-
giai.
22.00 Tenisas. Nitto ATP 
finalas. Tiesiogiai.
0.00 Eurolyga. „Virtus“ – 
„Valencia Basket“.

Penktadienis, lapkričio 18 d. 

Ketvirtadienis, lapkričio 17 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 – pageidaujamo skonio
 „Pizza House“ šeimyninė pica (42 cm)

Galite tikėti, galite netikėti

6.02 Keliai. Mašinos. Žmo-
nės. 
6.30 Nuomonę ant stalo! 
7.30 Bendrom jėgom. 
8.30 Mano pasas meluoja. 
9.00 Labas rytas, Lietuva.
12.00 „Miestų paslaptys“.
12.50 „Bitės dienoraštis“ 
(dok.). 
13.50 „Jaunasis Morsas“.
15.20 Nepamirštas Vilnius.
15.30 Žinios. 
15.45 Sveikinimų koncertas. 
17.30 Beatos virtuvė. 
18.30 Žinios. 
19.00 Langas į valdžią. 
19.30 „Ateities istorija. Lietu-
va“ (dok.). 
20.30 Panorama.
21.00 Miuziklo garsai. 
23.00 „Gyvenimas – ne vaikų 
darželis“ (komiška drama). 
0.30 „Queen“ koncertas. 
1.35 „Tik tavo akims“ (veiks-
mo). 

6.05 Animacija.
9.55 „Megamaindas“ (anima-
cinis). 
11.45 „Beprotiškiausios melo-
dijos. Nuotykiai tęsiasi“ (ko-
medija). 
13.35 „Ko nori mergina“ (ko-
medija). 
15.45 „Jis sako „Taip!“ (kome-
dija). 
17.55 Gyvūnų pasaulis. 
18.30 Žinios.
19.30 „Mažoji pėda“ (anima-
cinis). 
21.20 „Už borto“ (komedija). 
23.35 „Blogoms mergaitėms – 
viskas“ (komedija). 
1.15 „Betmenas prieš Super-
meną. Teisingumo aušra“ 
(veiksmo).  

6.00 Info komentarai.
7.00 „Kosta Rika. Gamtos 
prabudimas“.
8.00 Pričiupom!
9.00 Miško atspalviai. 
9.30 Gyvenu čia. 
10.00 „Lego“ meistrai.
11.00 „Kosta Rika. Gamtos 
prabudimas“.
12.10 Gordono Ramzio virtu-
vės košmarai.
13.15 „Nacionaliniai darbo 
ypatumai“.
14.20 „Ekstrasensų mūšis“.
17.00 „Betsafe“-LKL. Jonavos 
„CBet“ – Panevėžio „7Bet-
Lietkabelis“. Tiesiogiai.
19.30 Aš matau tavo balsą. 
21.35 „Žmonijos biuras“ 
(veiksmo).
23.30 „Oušeno dvyliktukas“ 
(komedija). 
1.55 Amerikietiškos imtynės.

6.00 Animacija.
8.30 „Simpsonai“.
9.00 Į sveikatą!
9.30 Sėkmės istorijos. 
10.00 Virtuvės istorijos. 
10.30 Gardu gardu.
11.00 Penkių žvaigždučių būs-
tas. 
11.30 „Kosmosas. Erdvės ir 
laiko odisėja“.
12.35 „Normas, lokys iš Šiau-
rės. raktai į karalystę“ (anima-
cinis).
14.25 „K-9“ (komedija). 
16.35 „Viliojimo menas“ (ko-
medija).
18.30 Žinios. 
19.30 GalvOK. 
21.30 „Visi pasaulio pinigai“ 
(biografinė drama). 
0.10 „Persekiojama daktaro. 
Nakvišos košmaras“ (trileris). 
2.00 „Tryliktas rajonas. Ulti-
matumas“ (veiksmo).

6.02 Mano geriausias draugas. 

Šeštadienis, lapkričio 19 d. 
6.30 Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai. 
7.25 Auksinis protas. 
8.30 Ryto suktinis.
9.00 Pradėk nuo savęs. 
9.30 Gyvenk kaip galima šva-
riau. 
10.00 Kas geresnio, kaimyne? 
10.30 Vilniaus sąsiuvinis. 
11.00 Mes iš Ukrainos. 
11.30 Mūsų rusų gatvė. 
12.00 Pusryčiai pas kaimyną. 
12.30 Širdyje lietuvis.
13.30 Mokslo sriuba. 
14.00 Kalbos anatomija. 
14.30 Atspindžiai. 
15.00 Dėmesio! Ieškome me-
no. 
15.30 „Kelionių atvirukai“.
15.45 UEFA futbolas. Baltijos 
taurė. Tiesiogiai.
18.00 Lietuvos dviračių sporto 
100-mečiui. „Gintautas Uma-
ras. Vienintelis“ (dok.). 
19.00 Rež. E. Nekrošiaus 70-
osioms gimimo metinėms. 
Stambiu planu. 
19.30 Paskutinis režisieriaus E. 
Nekrošiaus interviu. 2018 m.
20.00 Čia – kinas. 
20.30 Panorama.
21.00 „Tuščia karūna“.
22.40 Latvijos Nepriklauso-
mybės dienai. Grupės „BrainS-
torm“ koncertas. 
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 „Merginų išvyka“ (kome-
dija). 

6.00 „Juvelyrų klanas“.
8.00 Orkestrantai.
8.40 Sveikatos kodas. 
9.00 „Aiškiaregė“.
10.00 Pirmi kartai. 60+.
10.30 Mano vieta.
11.00 Švarūs miestai – švari 
Lietuva. 
11.30 Būsto anatomija. 
12.00 „Vieno nusikaltimo is-
torija“.
14.00 „Teisingumo agentai“.
16.00 Žinios.
16.30 Lietuvos mokyklos. 
17.00 Kuriantys Lietuvą. Pa-
meistrystė.
17.30 Vantos lapas. 
18.00 Žinios.
18.30 Bušido ringas.
19.00  „Aiškiaregė“.
20.00 Žinios.
20.30 „Likimo vingiai“.
22.30 Žinios.
23.00 „Vieno nusikaltimo is-
torija“.
1.00 „Teisingumo agentai“.

8.40 Marijampolės žinios. 
8.10 „Alpių gelbėtojai“.
10.15 „Sesers Bonifacijos pa-
slaptys“. 
11.20 „Mirtis kalnuose“.
12.30 10 metų jaunesni per 10 
dienų.
13.30 Merės patiekalai. 
14.35 Gordonas Ramzis. Ne-
pažintos teritorijos.
15.45 „Pavogtas gyvenimas“.
17.45 „Raudonas kambarys“.
18.45 Muzika.
18.50 Marijampolės savaitė.
19.20 Sveikinimų koncertas.
19.45 „Praktikantė“.
21.00 „Vera. Tėvai nepagei-
daujami“. 
22.55 „Skaisti kaip sniegas“ 
(drama). 
1.15 „Brokenvudo paslaptys. 
Aukso karštligė“.

6.10 Sandėlių karai.
6.35 Pragaro kelias.
7.30 Vienas.
8.30 Kalnų vyrai.
9.30 Statybų gidas. 
10.00 Autopilotas. 
10.30 „Gazas“ dugnas.
11.00 Sandėlių karai.
11.30 „Laukiniai maištauto-
jai“.

12.40 „Mekongo paslaptys“ 
(1).
13.55 Išlikimas.
16.00 Sandėlių karai.
18.00 Lombardų žvaigždės.
18.30 „Aukcionų karai“ (1). 
19.00 Žaidimų žaidimas su 
Elena.
20.00 Išmesti į nežinią.
21.00 Žinios. 
22.00 „Džo Breivenas“ (veiks-
mo). 
23.55 „Rezerviniai farai“ (ko-
medija). 

6.25 Menų sala. 
7.00 Gyvūnų manija.
7.30 Animacija.
12.00 Tavo augintinis. 
12.30 Tik tai, kas tikra.
13.00 Džeimio Oliverio patie-
kalai per pusvalandį.
13.30 Receptų knygos iššūkis 
su Dž. Oliveriu.
14.30 Mano namų taisyklės.
16.00 „Itališka meilė“.
17.00 „Moterų daktaras“.
18.00 „Advokatės Derou. Ap-
gaulingi įkalčiai“.
20.00 Labanakt, vaikučiai.
21.00 „Palšas žirgas“ (detek-
tyv., 1, 2). 
23.50 „Bridžitos Džouns die-
noraštis“ (melodrama). 
1.45 „Laikyti ir paleisti“ (dra-
ma).

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 Du-
rys į Ukrainą.
16.00 KK2 penktadienis. 
17.30 KK2.
18.30 Propagandos gniauž-
tuose. 
19.00 100 metų propagandos. 
19.30 7bet-NKL. Tiesiogiai.
21.30 Tauro ragas.
22.00 Žinios.
23.00 „Paslaptingoji Britanija“.
0.00 Dabar pasaulyje. 
0.30 Miško atspalviai. 
1.00 Gyvūnų pasaulis.
1.30 Šeškinės 20. 

6.05 100 metų propagandos. 
6.35 Praeities kartų liudytojai.
7.05 „Žiniuonis“.
8.10 „Alpių gelbėtojai“.
10.15 „Sesers Bonifacijos pa-
slaptys“.
11.20 „Mirtis kalnuose“.
12.30 10 metų jaunesni per 10 
dienų.
13.30 Merės patiekalai. 
14.35 Gordonas Ramzis. Ne-
pažintos teritorijos.
15.45 „Pavogtas gyvenimas“.
17.45 „Raudonas kambarys“.
18.45 „Žiniuonis“.
19.45 „Praktikantė“.
21.00 „Vera. Tėvai nepagei-
daujami“.
22.55 „Skaisti kaip sniegas“ 
(drama). 

7.00 Krepšinis. Eurolyga. „Cr-
vena Zvezda“ – ASVEL.
9.00 Eurolyga. „Žalgiris“ – 
„Armani“.
11.00 Eurolyga. „Monaco“ – 
„Baskonia“.
13.00 Ledo ritulys. Šveicarijos 
lyga. 
15.00 Tenisas. Nitto ATP fina-
las. Tiesiogiai.
17.00 Krepšinis. NCAA. 
18.50 Futbolas. Draugiškos 
rungtynės. Turkija – Čekija. 
Tiesiogiai. 
21.00 Krepšinis. NBA. Apž-
valga.
21.30 Automobilių sportas.
22.00 Tenisas. Nitto ATP fina-
las. Tiesiogiai.
0.00 Automobilių ralis. 

AVINAS. Savaitės pradžio-
je būsite veiklūs, kūrybingi. 
Regis, kils ūpas skirti pasi-
matymus, susitikti su drau-
gais, sportuoti arba aktyviai 
palaikyti mėgstamą koman-
dą, vaikus, ruoštis renginiui, 
sceniniam pasirodymui ar kt. 
Galite užmegzti bendradar-
biavimą, sudaryti kontraktą. 
Savaitės pabaigoje gerai jaustis 
jums gali trukdyti vidinis ne-
rimas, sveikatos arba techninė 
problema. Akla rizika, greitis 
kelyje, kitų nesąžiningumas 
gali sukelti rūpesčių. 
JAUTIS. Šią savaitę gerų emo-
cijų teiks geri jūsų pastangų 
rezultatai, geri santykiai, mei-
lė, vaikai, kūrybiniai pasieki-
mai, prizai ar pan. Apskritai, 
sugebėsite pasidžiaugti net ir 
paprasčiausia rutina, buiti-
mi. Savaitgalį parūps ūkiniai 
darbai, remonto, transporto, 
pervežimų reikalai ar kt. Pasi-
saugokite nuostolio.
DVYNIAI. Savaitės pradžioje 
galite visur suspėti, daug nu-
veikti ir gauti informacijos, 
kuria sumaniai pasinaudosite. 
Galbūt vyksite į kelionę, gau-
site kvietimą, teiksite ar imsite 
interviu. Nuo savaitės vidurio 
jūsų darbingumas, energija la-
biau priklausys nuo nuotaikos 
svyravimų. Savaitgalį jus vilios 
rizikingi užsiėmimai. Galite 
susižavėti talentingu asmeniu 
arba patys padaryti įspūdį.
VĖŽYS. Savaitės pradžia bus 
rami, produktyvi. Tikėtinos 
neblogos pajamos arba mei-

lės intriga, komplimentai ar 
aplodismentai. Seksis grožio 
verslai, džiugins kūryba, vai-
kai. Turėtų labiau išryškėti 
jūsų stipriosios savybės, ta-
lentai. Iki savaitgalio pravartu 
pasimokyti, peržiūrėti infor-
maciją, nes laisvadieniais teks 
daugiau dėmesio skirti šeimos 
nariams, jų ir savo gerovei.
LIŪTAS. Savaitės pradžioje 
būsite linkę teikti labdarą, 
palaikyti tvarumo idėjas ir 
jomis dalintis su kitais. Bus 
pokalbių, kurie jus nudžiu-
gins. Daugės kūrybingumo 
ir ateities planų, susijusių su 
vaikais, naujais projektais, na-
mų komfortu. Savaitgalį jūsų 
sėkmės sritis – informacija. 
Mokykitės, rašykite, disku-
tuokite, reklamuokite. Atsar-
giai kelyje.
MERGELĖ. Savaitės pra-
džioje padaugės sentimentų, 
atjautos, empatijos, meniš-
kumo, meilės. Jus gali sudo-
minti mokslu nepaaiškinti 
dalykai, religijos, menai, soci-
aliniai projektai. Nuo savaitės 
vidurio seksis bendrauti, jeigu 
gebėsite klausytis ir norėsite 
suprasti. Visgi santykius len-
gva sugadinti, jei neįvykdėte 
duotų pažadų, sukėlėte įtari-
mų neištikimybe, intrigų rez-
gimu ar pan. Savaitgalį tikrai 
rasite kuo pasidžiaugti.
SVARSTYKLĖS. Savaitės 

pradžioje nestokosite verslu-
mo, kūrybinės energijos, ro-
mantiško polėkio. Galite susi-
gundyti siūlomu nauju darbu, 
modernesniu įvaizdžiu, kul-
tūriniu renginiu, pasimatymu 
ar kt. Nuo ketvirtadienio kiek 
sumažės energijos arba pasiti-
kėjimo savimi. Labiau saugo-
kite jums patikėtas paslaptis 
ir materialines vertybes. Ap-
svaigę nesėskite prie vairo. Sa-
vaitgalį jus džiugins paprasti 
žemiški malonumai.
SKORPIONAS. Šią savaitę 
jus turėtų džiuginti daugybė 
dalykų – mėgstamas darbas, 
meilė, vaikai, dovanos, kom-
plimentai. Galbūt gautą dova-
nų kuponą paversite norima 
preke ar malonia paslauga. 
Galite sulaukti žinios iš vals-
tybinės įstaigos ar užsienio. 
Savaitgalį labai svarbu atgauti 
jėgas, ramiai pasimėgauti as-
menine erdve.
ŠAULYS. Šią savaitę jums 
neblogai seksis konsultuoti, 
tarpininkauti ir imtis reikalų, 
susijusių su teise, mokslu, už-
sieniu. Galbūt teks bendrau-
ti su įtakingais asmenimis, 
specialistais. Jūsų pasiūlymai 
vienus prajuokins, kitus su-
domins. Savaitės pabaigoje 
galbūt dalyvausite renginyje, 
kuriame teks būti vienu iš ly-
derių, valdyti publiką ar pan. 
Verčiau saugokite reputaciją 

ir sveikatą. Atsargiai kelyje.
OŽIARAGIS. Savaitės pra-
džia bus sėkmingesnė, jei su-
gebėsite suderinti skirtingus 
interesus ir dalintis su kitais. 
Galite sumaniai tvarkyti fi-
nansinius ir visuomeninius 
reikalus, susitarti dėl kredito, 
paskolos, draudimo, sąmatos, 
paveldėjimo ar kt. Nuo ke-
tvirtadienio jums gali pavykti 
praplėsti įtaką, išvykti į ko-
mandiruotę, kelionę arba pa-
sireikšti svarbiame renginyje. 
Tik venkite nesubtilių pasisa-
kymų. Saugokite sveikatą.
VANDENIS. Šią savaitę turė-
site daug darbo arba svarbių 
pokalbių. Regis, nesunku bus 
pakreipti norima linkme do-
minančius santykius, susitarti 
dėl naudingo tarpininkavimo, 
projekto. Nuo ketvirtadienio 
gali būti aktualu tvarkyti su 
investicijomis, draudimu, tes-
tamentais susijusius reikalus. 
Savaitgalį norėsis ištrūkti iš 
namų. Vilios kelionės, sporti-
niai ir kitokie iššūkiai.
ŽUVYS. Šią savaitę nesto-
kosite kūrybingumo, meilės, 
atjautos, intuicijos, poezijos 
ir muzikos savo sieloje. Tai 
jaus ir šalia esantys asmenys. 
Darbo sritis bus aktyvi, rezul-
tatyvi, kūrybinga. Visgi bus 
lengva suklysti, apsigauti, su-
kelti problemų sau ir kitiems. 
Venkite svaigalų. Atsargiai su 
ugnimi, dujomis. Savaitgalį, 
regis, neįveiksite pagundos 
išlaidauti.

Pagal ELTĄ
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Marijampolėje, tel. 8 688 14644. 
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Loreta AKELIENĖ

Kaip sako pati G. Valevičiū-
tė-Brazauskienė, sunku vienaip 
nusakyti save, nes veiklų turi daug 
ir įvairių: dėsto studentams, yra 
kūrėja, parodų organizatorė. Kū-
rybinė idėja paprastai padiktuoja ir 
meno formas – tai gali būti kinas, 
judančio vaizdo projekcijos, insta-
liacijos ir kita. Kai baigė mokslus 
Dailės akademijoje, taip ir neišėjo 
iš jos: jau 14 metų dėsto teoriją, 
praktiką, dirba vienoje iš inova-
tyviausių katedrų – Animacijos 
ir medijos meno. Studijavo dvi 
bakalauro programas – animacijos 
ir tapybos, toliau sekė fotografijos 
ir medijų meno magistrinės ir as-
pirantūros studijos. Be to, Gintarė 
yra ir jogos mokytoja. 

– Ką duoda menininkui peda-
gogo darbas?

– Nuo vaikystės norėjau būti 
mokytoja, nesvarbu kokia, tiesiog 
norėjau dalintis žiniomis. Kai 
baigiau Marijampolės muzikos 
mokyk lą, atrodė, būsiu šokių 
mokytoja, vėliau atsirado dailė, 
norėjau tapti jos mokytoja.

Būti mokytoju, dėstytoju – 
atsakingas ir sunkus darbas. Man 
svarbu idėjų, energijos apykaita. 
Su studentais bendrauju kaip su 
kolegomis, esu jiems tiesiog la-
biau patyręs kolega. Akademijoje 
susikuria įdomi bendruomenė, 
darbas su jaunimu palaiko tonusą. 
Matai, kas svarbu jauniems, kuo jie 
domisi. Kartu gal esi ir pats pro-
duktyvesnis kaip menininkas.

– Ar vaikystėje mokykla skati-
no, lavino jūsų kūrybiškumą?

– Kai kas sako, kad mokykla 
jiems buvo baisiausias dalykas, į 
ją nenorėtų grįžti. Man taip ne-
buvo. Mama priminė, kad man 
daugiausia namų darbų būdavo 
užduota iš dailės, buvo pripieštos 
visų sąsiuvinių paraštės. 

Šiandien man atrodo, kad es-
minius pagrindus turi duoti šeima. 
Aišku, dabar mokykla stengiasi 
ugdyti kūrybiškumą, o mano laiku 
tai darė tik vienas kitas mokytojas 
– tie, kurie bandė atrasti ryšį su 
mokiniais, sugebėdavo sužavėti 
savo dalyku. Visgi dabar man at-
rodo, kad svarbūs dalykai ateina iš 
šeimos, bent jau aš, kaip mama, sau 
keliu tokį uždavinį – ugdyti vaikui 
vertybes, svarbiausius įgūdžius, 
o visa kita išmoks pats. Sugebės 
pasiimti iš mokyklos tai, ko jam 
reikia. Negalima visko užkrauti tik 
mokyklai. Tėvai turi jausti atsako-

mybę nuo pat vaiko gimimo.
Mano 8 metų sūnus Gangas 

Jonas nustebino kartą parsinešęs 
mokytojos telefono numerį ir pa-
sakęs: „Skambink, noriu mokytis 
groti smuiku“. Ir jau antrus metus 
lanko Suzuki mokyklą – neatsibos-
ta, mokosi. Man labai patinka jų 
metodai, mokymo principai. Įtrau-
kiamas vienas iš tėvų groti kartu, 
palaikyti tą aplinką. Matau gerą 
rezultatą, kaip sūnus įsitraukia, 
nori, laukia tų pamokų.

– Ar tėvai palaikė jūsų meninės 
profesijos pasirinkimą?

– Aš nuo mažens buvau labai 
savarankiška, lankiau įvairius 
būrelius, pati nuėjau užsirašyti į 
muzikos ir dailės mokyklas. Man 
atrodo, jiems buvo svarbiau, kad 
būčiau laiminga. Kartais užsimin-
davo, kad nelabai perspektyvu stu-
dijuoti menus, bet neprotestavo. 

O mokykloje jaučiausi ne per 
blogiausiai, žinojau, ką noriu da-
ryti, galvojau, kad būsiu šokių ar 
dailės mokytoja, buvau užtikrinta 
tuo, gal todėl nebuvo sunku, kad 
kažkas kritikuoja. Tikrai susilauk-
davome pašaipų, bet turėjome 
savo grupelę, 
nesijautėme at-
stumtos – ne-
manėme, kad 
būti kitokiems 
y r a  b l o g a i . 
Man atrodo, 
visada galima 
rasti bendra-
minč ių ,  t a i 
priklauso nuo 
tavo vidinių 
savybių, kiek 
esi atviras, kiek 
pasitiki savimi. 
Mes su ben-
d raminč i a i s 
susirašinėda-
vome ilgai ir 
po mokyklos, 
su kai kuriais 
bendrauju iki 
šiol.

–  K o k i e 
naujausi jūsų 
kūrybos pro-
jektai?

–  Id ė j o s 
kūrybai gimsta 
iš to, kas labai 
rūpi. Vienas iš 
naujesnių kū-

rybinių projektų – paroda „Dalia 
Grinkevičiūtė (1927–1987). Kam-
bariai / Įveikti atstumai“ Kaune, ji 
dar veikia iki gruodžio 3 dienos. 
Esu parodos bendraautorė, ten pri-
statoma interaktyvi kino projekto 
„Purga“ dalis. 

Jau baigiame ir filmo „Purga“ 
kūrimą, kuris tęsėsi apie 5 metus. 
Tai trumpametražis interaktyvus 
animacinis filmas, kurį su An-

tanu Skuču kūrėme remdamiesi 
Dalios Grinkevičiūtės memuarais 
„Lietuviai prie Laptevų jūros“ ir 
Gintauto Martynaičio grafiniais 
prisiminimais. Tai ir dokumentinis 
filmas, nes remiasi tikrais faktais. 
Martynaitis ir Grinkevičiūtė buvo 
tremtyje vienu metu toje pačioje 
vietoje. Grinkevičiūtės tremties 
atsiminimai yra pirmasis tremties 
autobiografinis tekstas ir pirma-
sis rašytinis liudijimas lietuvių 
literatūroje, kultūroje ir istorijoje 
apie Stalino režimo nusikaltimus 
žmoniškumui. 

Tuoj prasidės šio filmo kelionė 
po festivalius. Lietuvoje premjera 
įvyks, ko gero, kitąmet pavasarį. 

Mano seneliai taip pat buvo 
ištremti, tėtis gimė Sibire. Visa 
mano vaikystė buvo persmelkta 
tremties, nes tėtis neslėpė, ką paty-
rė. Ši šeimos istorija skambėjo nuo 
vaikystės. Nors aš nieko panašaus 
nepatyriau, bet tos senelių, tėvų 
patirtys persiduoda – jos yra mu-
myse. Jeigu mano močiutė laukda-
masi patyrė badą, baimę, stresą, tos 
trauminės patirtys yra mano tėtyje 
ir persidavė man. Svarbu apie tai 
kalbėti, perduoti kitoms kartoms, 
ypač matant šiandieną, kai istorija 
kartojasi. Iš tokių paskatų ir ėmėme 
kurti filmą, norėjome plačiau apie 
tai kalbėti. Dar norėjosi galerijos 
erdvėje tai parodyti per kitas prie-
mones, taip randant kažkokį kitokį 
priėjimą prie jauno žmogaus, jam 
pažįstamomis formomis – virtua-
lios erdvės technologijomis. 

– Sūnui davėte upės Indijoje 
Gango vardą. Kuo jums svarbi 
Indija?

– Su drauge Indijoje rengėme 
kelias parodas, o šiaip vykstu į ten 
ir dėl jogos praktikų. Pirmą kartą 
nuvykau prieš 10 metų. Vykdavau 
po kelis kartus per metus ir net su 
sūnumi nuvykome, kai jis buvo 8 
mėnesių, tada su šeima keliavome 
į Himalajų kalnus, net prie Gango 
upės ištakų.

Jogos praktikos specialistams 
svarbu, kad visos žinios perduo-
damos iš mokytojo mokiniui, iš 
kartos į kartą – labai gili tradicija. 
Joga susidomėjau, nes visada rūpė-
jo būties, egzistencijos klausimai. 
Prieš tai domėjausi ir dzenbudiz-
mu, visgi jogoje atradau visumą 
– filosofinę ir praktinę dalis. 

Indija – labai marga šalis, joje 
galima rasti labai skirtingų religijų, 
papročių, tradicijų apraiškų. Žmo-
nės yra ir labai turtingi, ir skurdūs 
– didelė amplitudė. Jų gyvenimo fi-
losofija gerokai skiriasi nuo Vakarų, 
logikai ir racionalumui neskiriama 
tiek svarbos. Filosofija perteikiama 
per mitą, per pasakojimus. 

Nors egzistuoja kastos, bet yra 
ir daug laisvumo. Miestai labai su-
vakarietiškėję. Kaskart vykstu kaip 
pirmą kartą – vis kitaip pamatau 
šią nepaprastai margą šalį. Indijoje 
ir žmogus, ir gyvūnas vienoje vieto-
je, ir laidotuvės, ir vestuvės taip pat 
vienoje vietoje. Viskas labai atvira, 
žmonės nėra tokie uždari kaip 
vakariečiai. Mes labiau susikaustę, 
ir kai grįžtu, būna neįprasta justi, 
kaip pas mus tylu. Indija nėra ta 
šalis, kur norėčiau gyventi, bet ji 
mane išlaisvina, ten atsipalaiduoju 
ir traukia grįžti. Jau netrukus ir vėl 
ten vykstu.

– Turbūt ir įvykiai Ukrainoje 
nepalieka nuošaly?

– Aišku, visa tai mums daro 
didelį poveikį. Imi galvoti, kad to-
kias patirtis turėjo ir mūsų seneliai. 
Susimąstai, ar reikia baisių sukrėti-
mų, kad žmonės susimąstytų, nes, 
atrodo, buvome užsnūdę, nema-
tydami net ir šalia egzistuojančio 
blogio. Menas – priemonė, per 
kurią galime kalbėti skausmingus 
ir nepatogius dalykus, todėl matau 
prasmę kūryboje, pedagoginėje 
veikloje. Su savo studentais nuo 
pirmų karo dienų apie tai kalbė-
jome, kūrėme ta tema. Palaikymas 
per meno kūrinį irgi svarbus, jei 
negali padėti kitaip.

– Dėkui už įdomų pokalbį.

Gatvėmis vaikšto mūsų gyvenimai...(Atkelta iš 1 psl.)
Čia kūrėsi verslo įmonės: garinis 

malūnas ir vilnų karšykla, kepykla, 
kailių, įvairių prekių krautuvės, 
avalynės dirbtuvė, siuvyklos, ne-
mažai gyventojų ūkininkavo netoli 
miesto. 1932 m. pastatytas naujas 
gelžbetoninis tiltas per Šešupę, 
pavadintas Vilniaus tiltu. 1955 m. 
gatvei suteiktas čia gimusio Juozo 
(Josifo) Greifenbergerio vardas, 
1989-aisiais Vilniaus gatvės pava-
dinimas grąžintas...

Laisvės gatvė – taip pat viena 
seniausių. Ji susiformavo kaip 
Gardino gatvės tęsinys nuo Šešupės 
tilto per Turgaus aikštę. XVIII a. 
antroje pusėje čia buvo įsikūrę vien 
prekybininkai žydai – buvo 46 jų 

sodybos. 1915 metais dauguma 
Turgaus aikštės ir gatvės namų su-
degė, išliko bažnyčia ir keli pastatai. 
Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę 
gatvė pavadinta Prekybos gatve, 
buvo atstatomi namai, trečiadie-
niais ir penktadieniais vyko turgūs 
ir prekymečiai. Nuo 1928 m. įvestas 
elektros apšvietimas. 1933 m. gatvė 
pavadinta Laisvės vardu, o aikštė – 
Prekybos aikšte. Tais metais iškilo 2 
aukštų parapijos namų pastatas.

Nelengva įsivaizduoti, bet 1935 
metais čia veikė 65 krautuvės! 27 
kolonialinių prekių, 10 manufak-
tūros, 7 geležies, 3 laikrodžių... 
Buvo 35 įvairios dirbtuvės: 6 

avalynės, 4 kirpyklos, 3 fotoateljė, 
6 kepyklos ir tiek pat arbatinių, 
du traktieriai, kooperatyvas „Žie-
das“, knygynas „Žibintas“, kino 
teatras „Aza“, du bankai. Antrojo 
pasaulinio karo metais daug kas 
sugriauta, Laisvės ir Vytauto gatvės 
pavadintos vienu – Černiachovs-
kio – vardu, buvusioje Turgaus 
aikštėje įrengtas skveras. Atgimimo 
pradžioje gatvė atgavo Laisvės var-
dą, pastatytas Nepriklausomybės 
paminklas. Kaip ji atrodo šiandien, 
kalvarijiečiai žino, o svečiui gali 
papasakoti įdomią istoriją...

Vytauto gatvė – dar viena se-
nojo Simno – Virbalio prekybinio 

kelio atkarpa, vadinosi Vyžainio 
vardu. 1765 metų duomenimis, čia 
buvo 24 žydų sodybos, o amžiaus 
pabaigoje – jau ir keliolika krikš-
čionių sodybų... Kadangi kraštas 
trumpam buvo patekęs Prūsijos 
valdžiai, pagausėjo vokiečių, buvo 
pastatytas didelis kalėjimo pastatų 
kompleksas, kurį Rusijos valdžia 
dar praplėtė. Čia kalėjo daug knyg-
nešių ir kitų tautinio judėjimo 
dalyvių. Pasaulinio karo metu ka-
lėjimas ir daug kitų pastatų sudegė, 
1920 metais gatvė pervadinta Pilies 
gatve, o 1930-aisiais – Vytauto Di-
džiojo gatve. Joje buvo įsikūrę daug 
verslo, prekybos įmonių, miesto 

salė, progimnazija, viešbutis... 
Antrojo pasaulinio karo metu ši 
gatvė vėl nukentėjo, o paskui, kaip 
minėta, buvo pervadinta – Vytauto 
vardas grąžintas 1989 metais.

Tarp seniausių, įdomias istori-
jas atskleidžiančių – Sodų, Šešupės, 
Dariaus ir Girėno, Šešupės ir kitos 
gatvės. Tačiau knygoje ir daug in-
formacijos apie Kalvarijos karališ-
kąjį dvarą, įkurtą kaip Nemunaičio 
girininkijos centrą. Istoriniuose 
šaltiniuose jis pirmą kartą pami-
nėtas 1690 metais, jam priklausė 
keli nedideli kaimeliai, vienas jų 
– Triobiai – ir tapo Kalvarija... Ats-
kirai pateikiama karinio miestelio, 
ligoninės, vaistinės (pirmoji įkurta 
1797 metais!) istorijos.

ĮdoMioS pažintyS

ĮdoMioS 
pažintyS „Nuo vaikystės buvo noras mokyti“

Taip sakė iš Marijampolės kilusi, dabar vilnietė Gintarė VALEVIČIŪTĖ-BRAZAUSKIENĖ – menininkė, Vilniaus dailės aka-
demijos Fotografijos ir medijos meno katedros docentė. Jos kurti filmai, videodarbai yra pelnę apdovanojimų ir tarptautiniuose 
festivaliuose. Menininkė dalyvauja įvairių meno projektų kūrimo procesuose kaip tarpdisciplininio meno kūrėja, meno įvykių or-
ganizatorė, parodų kuratorė, veda kūrybines ir meistriškumo dirbtuves.

Menininkė Gintarė Valevičiūtė-Brazauskienė sako, kad patys esame 
kūrėjai to, kas vyksta mūsų gyvenime, visi už tai esame atsakingi.

Gintarė, Laurynas ir Gangas Jonas keliauja po 
Himalajus.

Nuotraukos iš asmeninio pašnekovės albumo
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SuSitikiMai

Ką lenkai galvoja ir rašo apie 
Suvalkų koridorių?

XX a. pradžioje mažiausiai apgyvendintoje, tačiau strategiškai svar-
bioje Lenkijos dalyje kariniais tikslais – kariuomenės transportavimui 
– buvo suprojektuota geležinkelio linija Goldapė (Gołdap) – Žydkiemis 
(Żytkiejmy) – Gumbinė (Gumbin). Tam tikslui buvo numatyta pastatyti 
daugiau nei 10 įvairaus dydžio tiltų ir viadukų. Tarp jų ir Stančikų.

(Atkelta iš 6 psl.)
Karo meno akademijos Kariuo-

menės strategijos instituto direkto-
rius generolas Boguslavas Samolis 
(Boguslaw Samol) „Lenkų radijuje 
24“ pasidalijo savo įžvalgomis. Jo 
nuomone, neaišku, ar puolimas būtų 
iš Kaliningrado srities, ar iš Balta-
rusijos. Bet kuriuo atveju Rusijos 
armijai tai būtų rizikingas žingsnis, 
nes jų kariuomenės grupuotė būtų 
atvira smūgiams iš Lenkijos pusės 
(16 ir 18 mechanizuotos divizijos 
ir kt.) bei NATO dalinių, o iš kitos 
pusės sulauktų Baltijos šalių pasiprie-
šinimo, todėl rusų operacija būtų 
nesėkminga ir abejotina. Tai reikštų 
Rusijos ir NATO šalių karą. Raciona-
lus sprendimas būtų pulti gynybiškai 
silpnesnę Lietuvą, o ne šturmuoti Su-
valkų perėją ir nesikauti su Lenkijos 
kariuomene. Norint atkirsti NATO 
pagalbą, tereikėtų laikyti gynybos 
liniją prie Lenkijos sienos. Maskva 
galėtų kalbėti, kad nesiruošia ata-
kuoti Lenkijos, o politikai „realistai“ 
galėtų kalbėti, kas mums Lietuva, 
nes Rusija mūsų neatakuoja... Tačiau 
Suvalkų perėjos operacija greitu laiku 
turės ir kitą kontekstą. Švedijai ir 
Suomijai įstojus į NATO Baltijos 
šalių gynybinės galimybės stipriai 
pasikeis. NATO visiškai perims 
Baltijos jūros kontrolę ir ne Lietuva, 

Latvija, Estija, o „kaliningradskaja 
oblast“ ir „baltiskij flot“ atsidurs 
nepavydėtinoje situacijoje. NATO 
šalių paramą Baltijos šalys galės gauti 
ne tik sausuma per Lenkiją, bet ir per 
Baltijos jūrą, nes užblokuoti Rusijos 
laivyną Baltijske ir Suomių įlankoje 
paprasta ir greitai įvykdoma.

Vis dėlto negalime lengvabūdiš-
kai žiūrėti į Suvalkų perėjos saugu-
mą. NATO pajėgų buvimas šiame 
rajone, lenkų ir lietuvių kariuome-
nių bendradarbiavimas yra būtinas 
todėl, kad niekada nežinai, kaip 
elgsis neprognozuojama Rusija. Štai 

pavyzdys – vadovaujantis karybos 
mokslu Rusija teturėdama tiek karių 
prie Ukrainos sienos negalėjo pradė-
ti karo, tačiau užpuolė, nors aišku, 
kad jų laukia pralaimėjimas...

Galima būtų pateikti dar dau-
giau pavyzdžių iš kaimyninės šalies 
spaudos, bet darytina išvada, kad 
jeigu patys nebūsime visokeriopai 
pasirengę gynybai, o šalies vadovy-
bėje turėsime tik mėgėjus paplepėti 
bei apeiti realias problemas, tai pa-
vojus dėl Suvalkų perėjos arba kori-
doriaus užpuolimo išliks ilgam.

Juozas RAŠKAUSKAS  

Nijolė LINIONIENĖ

Aldoną pažįsta, su ja bendravo, 
kaip juokaujama, „pusė Marijam-

Ir sūkuriuoja laiko verpetai...
Draugystės biblioteka kažin ar kada buvo mačiusi tiek susirinkusių žmonių, kaip tą spalio dieną, kai 

vyko skaitytojų klubo „Obuolys nuo obels“ renginys – Aldonos Murauskienės kūrybos popietė. Atskubėju-
siems prieš pat pradžią apžvelgus sausakimšą patalpą beliko nustebti ir... kantriai pastovėti. Bet tikrai 
niekas nepyko – o tai reiškia viena: visi norėjo pasiklausyti eilių, daugelis – pasakyti gerą žodį jų autorei. 
Nors ne visi ir žinojo, kad ši kūrybos popietė neeilinė…

polės“: trys dešimtmečiai viešojoje 
Petro Kriaučiūno bibliotekoje 
– visada tarp žmonių. Kas iš besi-
lankiusių neprisimena literatūros 
vakarų, kuriuose užtekdavo dėmesio 

ir vietos kū-
rybingiems 
žmonėms, 
ir garbiems 
sveč i ams? 
Kas  nes i -
l ankė  žy -
miausiems 
L i e t u v o s 
ir pasaulio 
literatūros, 
m u z i k o s 
k ū r ė j a m s 
s k i r t u o s e 
renginiuo-
se? Kas iš 
ten buvusių 
nėra stebė-
j ę s i s  š i o s 
renginio ve-
dėjos žinių 
gausa  be i 
gebėjimu jas 
sugrupuoti, 
per te ik t i ? 
Jau penke-
tas  metų, 
kai Aldona 
Murauskie-
n ė  n e b e -
dirba bib-
l io teko je , 
o netoliese 
sėdėjusios 
m o t e r y s 
prieš renginį 

kalbėjo, kad ir šiandien pasigendan-
čios tokių susibūrimų – renginių 
netrūksta, bet jie jau kitokie... 
Pradėdama šią popietę Draugystės 
bibliotekos vedėja Danutė Lukšie-
nė tai ir akcentavo: „Pradėjusi pati 
dirbti neatsistebėjau, kaip žmogus 
gali tiek daug žinoti – iš jos mokiau-
si, kaip vesti renginius ir tikrai daug 
išmokau“. Atsakingumas, noras 
kuo daugiau žinoti pačiai ir dalin-
tis šiomis žiniomis su kitais buvo 
esminis dalykas, lėmęs šių renginių 
populiarumą. Dabar Aldona dalijasi 
ir savo eilėraščiais.

Ji gimė ir augo šiame krašte: už 
poros kilometrų – Kazio Bradūno 
tėviškė, už trejeto – Salomėjos 
Nėries. Kaimo keistu pavadinimu, 
namų, kur gyveno gausi šeima ir ku-
rių jau nebėra, tėvų meilės ir ilgesio 
nostalgiškos temos dažnos jos eilėse. 
Ar tai, kad augo netoli didžių poetų 
tėviškių, turėjo įtakos pačios kūry-
bai? Lėmė, veikiausiai, kiti dalykai, 
žinios, įgytos studijuojant Vilniaus 
universitete, darbas bibliotekose 
(pirmąjį jo dešimtmetį praleido Aly-
tuje), susitikimai čia su ypatingais, 
kaip pati sako, žmonėmis. „Labai 
daug skaičiau, o besiruošdama 
renginiams ieškodavau medžiagos 
– taip atsitiko, kad kartais pritrūkus 
gražesnio žodžio pradėjau kai ką pa-
rašyti pati, – pasakojo apie pradžią 
A. Murauskienė. – Bibliotekoje 
pastogę rado Klevos Verbickienės 
suburtas marijampoliečių literatų 
klubas „Sietynas“ – trejetą metų ir 
pati jam vadovavau. Taip ėmė dau-
gėti eilėraščių, džiaugiausi, kad galiu 

jais išreikšti tai, kas man svarbu ir 
jaudina.“ 

Viskas, ką bedarė bibliotekoje, 
buvo svarbu – iki šiol prisimena, 
kiek jaudulio buvo ėmus organi-
zuoti renginius meno ir muzikos 
skaitykloje, pasakoti apie didžiuo-
sius pasaulio kompozitorius. Padėjo 
šviesios atminties muzikai Kazimie-
ras Knoras, Alfonsas Uzėla, kiti, o 
atvykę profesionalai stebėjosi išla-
vintu susirinkusių marijampoliečių 
muzikiniu skoniu... 

Muzika, dainos skambėjo ir šioje 
popietėje. A. Murauskienės kolegės 
skaitė jos eiles, o dainavo Lietuvos 
aklųjų ir silpnaregių draugijos Mari-
jampolės filialo ansamblis „Šviesa“, 
vadovaujamas Marijos Grybienės. 
Šiltą popietę vainikavo sveikinimai 
(šis ruduo Aldonai ypatingas), lin-
kėjimai taip pat šviesiai ir pozityviai 
žiūrėti į gyvenimą ir skleisti šį pozi-
tyvą aplinkui. Ir, žinoma, į Draugys-
tės biblioteką suplaukė gražiausios 
spalio pabaigos gėlės...

Visi atėję į renginį vos tilpo... 

Ne visada žinomumą ir meilę lemia išleistų knygų kiekis – svarbu, 
kas jose... 

Aldona Murauskienė sako, kad keturios dešimtys 
metų darbo bibliotekose davė labai daug – svarbiausia, 
kad sutiko daugybę puikių žmonių.   

Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos           

Norite skaityti pigiau? Prenumeruokite elektroninę „Suvalkiečio“ versiją! 
Spauskite www.prenumerata.suvalkietis.lt

Pirmiesiems 

užsiprenumeravusiems 

„Suvalkietį“ metams 

ar pusmečiui ir atnešusiems prenume-

ratos kvitą į redakciją dovana – 2023 m. 

mūsų laikraščio kalendorius

(kalendorių skaičius ribotas). 

Prenumeratos kainos 
Visa kaina (Eur) Pensininkams 

ir neįgaliesiems
Tik šeštadienio  

laikraštis
Juridiniams 
asmenims

1 mėn. 7,80 7,40 4,20 8,30
3 mėn. 23,40 22,20 12,60 24,90
6 mėn. 42,80 39,90 23,20 49,80

12 mėn. 85,60 79,80 46,40 99,60

Mūsų laikraštį 2023 metams galima užsisakyti 
„Suvalkiečio“ redakcijoje (Ūkininkų g. 6, tel. 8 641 79885), 

Kazlų Rūdoje, Skvero g. 2A 
(draudimo kioske prie geležinkelio stoties), 

Kalvarijoje, Dariaus ir Girėno g. 42 (knygyne) 
„Suvalkiečio“ el. parduotuvėje mokejimai.suvalkietis.lt 

ir Lietuvos pašto skyriuose.

Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka 
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SMuLkiau apie ĮvykiuS

(Nukelta į 12 psl.)

Ketvirtadienį Marijampolės 
„Spindulio“ kino teatro fojė ati-
daryta paroda „Marijampolė 230. 
Tradicijos ir inovacijos“. Tai dovana 
visiems, kurie domisi istorija, kurie 
atranda Marijampolę tarsi iš naujo. 
Paroda veiks savaitę.

Marijampolės turizmo ir verslo 
informacinis centras „SMART 
Marijampolė“, kuris įgyvendino 
projektą „Marijampolė 230. Tra-
dicijos ir inovacijos“, finansuoja-
mą Lietuvos kultūros tarybos ir 
Marijampolės savivaldybės, kviečia 
sustojus prie nuotraukų, maketų 
paspėlioti, kurie pastatai dar išlikę, 
kurie pasikeitę per laiką, o kurių jau 
visai nėra. Tinklapyje  www.mari-
jampoletic.lt galite rasti ir virtualų 
žemėlapį, pereiti virtualų maršrutą, 
sukurtą projekto partnerio – mo-
kyklos „Lispa“ atstovų. Jame jau 
užfiksuota 18 miesto pastatų ir pa-
teikti jų aprašai. Dar bus surengta ir 
ekskursija turizmo bendruomenės 
nariams iš visos šalies.

Parodos eksponatai – šiuolai-
kinėmis technologijomis atkurti 
3D formatu atgimę septyni Mari-
jampolės pastatai, kurių šiandien 

„Sūduva-
Mantinga“ neleido 

vilniečiams 
pagalvoti apie 

pergalę
Puikiai puolime žaidę „Sūdu-

vos-Mantingos“ krepšininkai iš-
kovojo devintą pergalę 7bet-NKL 
pirmenybėse. Marijampolės klu-
bas namie 110:74 įveikė Vilniaus 
„Rytą-2“.

Pirmame kėlinyje šeiminin-
kai susikrovė 9 taškų persvarą 
(26:17). Antrą ketvirtį „Sūduva“ 
pradėjo atkarpą 12:4 ir pirmavo 
jau 17 taškų persvara (38:21). 
Netrukus atotrūkis pasiekė ir 20 
taškų ribą (47:27), o po antro 
kėlinio Mariaus Kiltinavičiaus 
auklėtiniai pirmavo 59:33. An-
troji susitikimo pusė tapo tik 
formalumu ir galimybe trene-
riams duoti pasireikšti mažiau 
žaidžiantiems žaidėjams.

Rezultatyvumu „Sūduvos-
Mantingos“ ekipoje pasižymėjo 
Aurelijus Pukelis, įmetęs 19 taškų. 
Tautvydas Kliučinykas ir Viktors 
Iljins pridėjo po 17, Domantas 
Vilys – 15 taškų.

 Stalo teniso 
turnyras Kazlų 

Rūdoje
Turiningai praleisti paskuti-

nę savaitės dieną į Kazlų Rūdos 
sporto centro salę buvo kviečiami 
stalo teniso mėgėjai. Tądien vyko 
tradicinis stalo teniso turnyras 
Sporto centro taurei laimėti. Nors 
Kazlų Rūda gilių stalo teniso tra-
dicijų neturi, tačiau mėgėjiškai, 
tiesiog laisvalaikiu savo malo-
numui žaidžiančių stalo tenisą 
išties yra. Kai kurie šio žaidimo 
malonumu mėgaujasi jau ne vie-
ną dešimtmetį. 

Sankryžoje 
dėl neatidumo 

susidūrė 
automobiliai

Nuo šio pirmadienio Marijam-
polėje, Tarpučių gatvėje, pradėti 
kapitaliniai remonto darbai. Dėl 
remonto Užtvankos–Atgimimo gat-
vių sankryžoje keitėsi pagrindinio 
kelio kryptis. Atgimimo gatvė dabar 
– pagrindinis kelias, o Užtvankos 

gatvė tapo šalutiniu keliu.  
Akivaizdu, kad ne visi vai-

ruotojai kreipia dėmesį į kelio 
ženklus. Todėl antradienį po pietų 
Užtvankos–Atgimimo gatvių san-
kryžoje įvyko avarija. 

Pasak pareigūnų, nereguliuoja-
moje sankryžoje 33 metų automo-
bilio BMW vairuotojas nesustojo 
prie ženklo STOP.  Neįsitikinęs, 

kad toliau važiuoti  saugu, jis 
nepraleido ir susidūrė su pagrin-
diniu keliu važiavusia transporto 
priemone „Toyota Yaris“, kurią 
vairavo 22 metų  marijampolietė. 
Per avariją nukentėjo automobilio 
vairuotoja. 

Sužalotas per kelią 
ėjęs girtas vyras
Trečiadienį Marijampolės apskri-

ties VPK Kelių policijos pareigūnai 
įregistravo eismo įvykį. Po šeštos 
vakaro Marijampolės savivaldybės 
Strazdų kaime, krašto kelyje Alytus–
Simnas–Kalvarija, per važiuojamąją 
kelio dalį ėjusio žmogaus nepaste-
bėjo automobilio „Honda CR-V“ 
penkiasdešimtmetė vairuotoja ir jį 
partrenkė. Neblaivus 54 metų vietos 
gyventojas (kraujyje rasta 3,59 prom. 
alkoholio) buvo be jokio atšvaito, o 
ir kelias neapšviestas. Taigi tamsiu 
paros metu pamatyti jį, žirgliojantį 
per kelią, buvo neįmanoma. 

Automobilio vairuotoja buvo 
blaivi. Nukentėjusysis nuvežtas į 
Marijampolės ligoninės Priėmimo 
skyrių.

Neatsargiai 
elgdamasis 

vilkiko vairuotojas 
apsidegino kojas
Marijampolės priešgaisrinės 

gelbėjimo tarnybos pareigūnai 
gavo pranešimą, kad tik pervažia-
vęs Lenkijos sieną, Liubavo seniū-
nijos Salaperaugio kaime, kojas 
apsidegino aikštelėje stovėjusio 
vilkiko vairuotojas.

Pasak ugniagesių, manoma, kad 
vilkiko DAF vairuotojas, sustojęs 
aikštelėje, sumanė ant dujinės 
viryklės pasišildyti valgyti. Vyras 
atsuko dujų balioną, bet niekaip 
neuždegė viryklės. Beje, vyras 
buvo išgėręs. Išlipęs iš vilkiko jis 
susirado degtukų ir grįžęs į kabiną 
vėl bandė užkurti dujinę viryklę. 
Kai tik plykstelėjo liepsna, įvyko 
sprogimas. Ugnis greitai pagriebė 
sintetinius vyro drabužius. Iššokęs 
iš vilkiko jis ugnį užgesino pats. Pro 
šalį ėjęs žmogus apie įvykį pranešė 
Bendruoju pagalbos telefonu.

Ugniagesiai mano, kad spro-
gimas įvyko dėl dujų nuotėkio. 

Matyt, išėjęs ieškoti degtukų vyras 
neužsuko baliono.  

Santaupas 
laikyti namuose 

darosi 
pavojinga

Marijampolės apskrities VPK 
pareigūnai tiria, kokiomis aplin-
kybėmis iš gyventojų namų dingo 
pinigai. Pastaruoju metu tokių pra-
nešimų įregistruojama kas savaitę. 

Trečiadienį Kazlų Rūdoje, Ma-
rijampolės gatvėje, gyvenanti 47 
metų moteris namuose pasigedo 
3200 eurų. Ji gyvena nuosavame 
name, įsilaužimo žymių nebuvo 
aptikta. Nukentėjusioji sako, kad 
santaupos galėjo būti pavogtos per 
mėnesį, pinigus laikė paslėpusi ir 
kasdien netikrino.

Antradienį per pietus į 94 metų 
Vilkaviškio gyventojos namus P. 
Kriaučiūno gatvėje įsibrovė du 
asmenys. Vyrai į vidų pateko pro 
neužrakintas duris, šeimininkė tuo 
metu buvo lauke. Padaryta žala 
tikslinama. Pirminiais duome-
nimis, įsibrovėliai nespėjo nieko 
pavogti. Pradėtas ikiteisminis tyri-
mas dėl pasikėsinimo apvogti.

Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka 

Atgimimo–Užtvankos gatvių sankryžoje pasikeitė pagrindinio 
kelio kryptis.

A divizione triumfavo Ri-
mantas Šleževičius, visus var-
žovus įveikęs sausais rezultatais 
3:0. B diviziono mūšiai sėkmin-
giausiai klostėsi Artūrui Druliai, 
kuris tarpusavio dvikovose su-
sižėrė taip pat visas pergales. C 
diviziono kovų batalijas laimėjo 
Benjaminas Smailys. Nugalėto-
jui „įkąsti“ pavyko porai varžovų 
– Kevinui Miliūnui ir Ervinui 
Paliokui.  

Iš viso savo jėgas turnyre iš-
bandė 23 dalyviai.   

 „Sūduva“ B įveikė 
be pralaimėjimų 

žengusius varžovus
Marijampolės „Sūduva“ B per 

LFF II lygos atidėtas rungtynes 
namie 3:2 (2:2) palaužė Širvintų 
komandą „Transinvest“, kuri per 
24 rungtynes buvo iškovojusi 
23 pergales ir tik kartą sužaidusi 
lygiosiomis.

Marijampoliečius jau 15 min. 
baudos smūgiu į priekį išvedė 
Ernestas Burdzilauskas, o 22 
min. po Deivydo Zubavičiaus 
perdavimo rezultatą padvigubino 
Matas Miškinis. Deja, varžovams 
Edvinas Baniulis 27-tą bei 28-tą 
min. pelnė po įvartį ir išlygino 
rezultatą.

Lemiama tapo 72-ta minutė, 
kai kamuolį po standartinės padė-
ties smūgiu galva į tinklą pasiuntė 
ir „Hikvision“ arenos šeiminin-
kams pergalę išplėšė Tautvydas 
Burdzilauskas.

Po šių rungtynių „Sūduvos“ 
B pelnytų taškų skaičius išaugo 
iki 47. Tai reiškia, kad koman-
da pirmenybes baigs ketvirtoje 
vietoje.

Paskutines čempionato rung-
tynes marijampoliečiai žaidžia 
šiandien,  lapkričio 12-ąją, išvy-
koje su Joniškio „Saned“. 

Krepšinio 
mėgėjų lygos 

savaitė
Per savaitę „MKML-Man-

tingos“ čempionate sužaistos 
penkerios rungtynės, per kurias 
dvi pergales iškovojo Birštono 
SC ekipa. 

Per pirmąsias rungtynes Birš-
tono komanda be didesnio vargo 
82:62 susitvarkė su Punsko „Pu-
nia“. Kitas rungtynes Birštono 
komanda žaidė su čempionų 
titulą ginančiais „Veteranais“ ir 
jau prieš rungtynes galėjo užuosti 
galimybę nugalėti. Mat čempionai 
į salę atvyko tik septyniese. Taip ir 
buvo – „Veteranai“ buvo priversti 
nusileisti svečiams 93:97.

Kitos trečiadienio rungtynės 
taip pat buvo išskirtinai ko-
vingos, prireikė pirmo sezono 
pratęsimo, kad „Marijampolės 
SC-2005“ ir „Simedva“ vis dėlto 
išsiaiškintų, kas tą vakarą yra 
stipresni. Fortūna buvo palan-
kesnė „Marijampolės SC-2005“ 
komandai, šventusiai pergalę 
rezultatu 118:113.

Vicečempionai „Išvien“ su-
sitiko su ambicinga „Liudvina-
vo-Vyčio“ komanda ir po dar 
vienos dramatiškos kovos į savo 
sąskaitą įsirašė pergalę rezultatu 
94:91.

Penktas savaitės mačas tarp 
„CIE LT Forge“ ir „Kapčiamies-
čio-Litekmos“ taip pat žadėjo 
intrigą, bet jos nebuvo – dzūkai 
rungtynes pradėjo spurtu 17:0 ir 
pergalingai žaidė iki pat rungtynių 
pabaigos (82:60). 

Per savaitę „MKML-Man-
tingos“ čempionate krepšinin-
kai užfiksavo net 13 dvigubų 
dublių, o Birštono SC žaidėjas 
Justas Davidavičius tą padarė 
dukart.

„Suvalkiečio“ informacija

SportaS

mieste jau nėra arba jie atrodo visai 
kitaip. 3D pastatų maketus paruošė 
ir atspausdino mokyklos „Lispa“ 
mokiniai, padedami mokytojų Tado 
Bernotos ir Rūtos Petrikaitytės. O 
šalia maketų pamatysite ir links-
mus miesto gyventojus, kačiukus 
ir šuniukus, net žuviažmogius – tai 
iš molio nulipdyti Marijampolės 
meno mokyklos keramikos pro-
gramos mokinių darbeliai, kuriuos 
padėjo kurti mokytojos Aušra 
Šuliokienė, Astra Strašauskienė ir 
pavaduotoja dailės ugdymui Kris-
tina Strolienė. 

Ieva Vizgirdienė, Marijampo-
lės turizmo ir verslo informacinio 
centro „SMART Marijampolė“ 
direktorė, atidarydama įdomią, 
netradicinę parodą, papasakojo, 
kad jų nuolat teiraujamasi apie 
istorinius pastatus, kas nors vis 
klausia, kas kur buvo, koks jau ne-
santis pastatas kur stovėjo. „Petro 
Kriaučiūno viešoji biblioteka prieš 
kurį laiką pradėjo kurti pastatų 
modelius ir juos kaupti. Ir mums 
kilo mintis kuo daugiau atkurti 
pastatų 3D formatu. 

3D parodoje – mūsų 
miesto tapatybės dalis

Ekspozicijoje galima pamatyti, kaip realiai atrodė jau išnykę 
pastatai.

Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka
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Dėmesio, Marijampolės savivaldybės žemdirbiai!

2022 m. lapkričio 16 d. 10 val. Marijampolės savivaldybės  administracijos I a. salėje (J. Basanavičiaus 
a. 1) vyks žemdirbių susirinkimas-seminaras „Ekoshemos ir GAAB reikalavimai“. 

Susirinkime aptarsime aktualius žemdirbiams klausimus. Kviečiame aktyviai dalyvauti.
Marijampolės savivaldybės  administracijos Žemės ūkio skyrius Užs. 1449.

Užs. 1448.

Užs. 1451.

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.

Užs. 1410.

Užs. 1284.

SiūLo darBĄ
Reikalingas statybininkas. Pa-

tirtis būtina. Marijampolė. Tel. 
+370 650 46215.  Užs. 1215.

dovanoja
Dovanoja medinį kioskelį nusi-

griauti. Tel. 8 685 80376.  Užs. 1196.

parduoda
Kambario butą (26 kv. m, su 

baldais) Marijampolės centre, Kau-
no g. Teirautis tel. +370 673 
12290.  Užs. 1428.

Namą Kalvarijoje. Tel. pasitei-
rauti 8 612 71266.  Užs. 1173.

Kalvarijoje, Sodų g. – 33 kv. m 
butą su vietiniu šildymu (vanduo 
ir kanalizacija miesto, namas medi-
nis). Kaina 10500 Eur. Tel. 8 675 
37715.  Užs. 1224.

Medinį namą Druskininkų g. 7 
(100,3 m2, remontuotinas, sklypas 
6,75 a, vietinės komunikacijos, 
yra garažas su duobe). Tel. 8 636 
49435.  Užs. 1261.

Sodą su nameliu šalia upės, 
Dovinės 6-oji g. 4, Marijampolės 
sav. (12 a žemės, šulinys, elektra). 
Tel. 8 606 15153.  Užs. 1260.

Mažais kiekiais sausas malkas 
(atveža) ir „Opel Zafira“ (su TA). 
Tel. 8 672 50275.  Užs. 1462.

„VW Touran“ (2003-12-15, 
1,9, 74 kW, TA iki 2024-06). Tel. 
8 699 62439.  Užs. 1330.

Žiemines padangas (195x65-15, 
dygliuotos), 185x70-14. Tel. 8 678 
51261.  Užs. 1310.

Vokišką diskinę 4 m sėjamąją 
HASSIA, baltas silikatines plytas. 
Tel. 8 656 19852.  Užs. 1452.

Sausas įvairias sukapotas mal-
kas-atraižas. Tel. 8 617 93249. 

 Užs. 1454.

Statybinę sausą obliuotą ir ne-
obliuotą medieną, vidaus ir lauko 
dailylentes, terasų ir grindų lentas 
(įvairaus ilgio ir pločio). Tel. 8 617 
93249.  Užs. 1455.

Baltarusiškus durpių briketus, 
medžio pjuvenų briketus ir akmens 
anglis. Pristato. Tel. 8 659 45419.  
 Užs. 1012.

Įvairias malkas, skaldytas, su-
pjautas ir nepjautas, mišrias stam-
bias atraižas ir smulkias – praku-
roms. Tel.: 8 642 55133, 8 681 
21353, 8 643 71094.  Užs. 1046.

 
Atraižas pakais ir supjautas. Įvai-

rias malkas rąstais, supjautas, sukapo-
tas. Tel. 8 675 03772.  Užs. 1222.

Malkas – rąstais, supjautas, su-
kapotas ir stambias, sausas supjautas 
ir pakais atraižas. Tel.: (8 343) 
30027, 8 637 59441. Užs. 1220.

Stambias pjautas ir nepjau-
tas atraižas; pjautas, kirstas skro-
blo, beržo, alksnio malkas. At-
veža. Tel. 8 636 12593. Užs. 1221. 
.

Skaldytas beržo, alksnio mal-
kas, stambias, mišrias supjautas ir 
nepjautas atraižas, smulkias – pra-
kuroms. Tel.: 8 681 21353, 8 642 
53133, 8 643 71094.  Užs. 1045.

Skaldytas malkas pagal jūsų 
matmenis. Veža ir mažais kiekiais. 
Tel. 8 689 54131.  Užs. 1389.

Atraižas pakais ir pjautas; mal-
kas rąstais, sukapotas ir kaladėmis. 
Pristatymas nemokamas. Tel. 8 637 
61121.  Užs. 1219.

.
Baltarusiškus durpių briketus. 

Pristato. Tel. 8 616 75759. Užs. 1071.
.

      Visų rūšių malkas. Gali būti 
sukapotos, kaladėmis arba rąste-
liais. Atveža tikrą kiekį. Tel. 8 686 
39404.  Užs. 1066.

.
Nuolat – statybinę medieną, 

atraižas malkoms. Pjauna pagal 
užsakymą. Atveža. Tel. 8 686 
88154.  Užs. 1051.

dĖMeSio
Jeigu tu tikrai nori mesti gerti, 

anoniminiai alkoholikai gali padėti. 
Marijampolės AA grupė „Tikslas“. 
Tel. 8 631 91695.               Užs. 544.

U
žs. 1410.

SKALDyTAS JUODALKS
NIO, BERžO, UOSIO MAL
KAS. Tel. 8 610 45504. Užs. 1. 

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 RąS

TELIAIS IR SKALDyTAS, 
ATRAIžAS (PAKAIS). Tel. 8 
699 40234.    Užs. 5.

SUPJAUTAS IR NESU
PJAUTAS JUOD ALKSNIO 
ATRAIžAS (pakais), PJUVENAS 
DIDMAIŠIUOSE. Tel. 8 610 
45504. Užs. 2.

SKALDyTAS  JUODALKS
NIO IR BERžO MALKAS, 
ATRAIžAS, PJUVENAS DID
MAIŠIUOSE. Tel. 8 690 27280. 
 Užs. 6.

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

Pigiai – atolo „kitkas“. Kalvari-
jos sav. Tel. 8 637 89798.  Užs. 1440. 

„Vineta“ veislės bulves. Pristato 
į namus. Kreiptis tel. +370 630 
38205.  Užs. 1461.

Avižas, kviečius. Tel. 8 684 
85093.  Užs. 1457.

Grūdus ir šiaudų „kitkas“. Tel. 
8 643 40008.  Užs. 1301.

Marijos ir Vaido ūkis – bulves 
„Vineta“ įvairiais kiekiais. Gali pri-
statyti į namus. Tel.: 8 603 95611, 
8 673 26180.  Užs. 1235.

Kiaulę (apie 200 kg). Kaina su-
tartinė. Tel. 8 681 84881. Užs. 1426.

Mėsinę kiaulę (gali paskersti, yra 
galimybė pirkti pusę kiaulės). Tel. 
8 650 44852.  Užs. 1432.

Atjunkytus paršelius, avis, ėrie-
nos skerdieną. Tel. 8 699 98212.   
 Užs. 1431.

VIŠTOS
6 mėn. įvairių spalvų vištas. 

Atveža. Tel. 8 685 78204.  Užs. 932.

Jauną mišrūnų veislės aviną. Tel. 
8 618 15188.  Užs. 1463.

Paršelius. Tel. 8 616 03005.   
 Užs. 1443.

Perka brandų stačią mišką. 
Parduoda įvairią statybinę medie-

ną. Atveža. Tel. 8 699 48191.  Užs. 852.

Aplinkos priežiūra, kraštovaiz-
džio projektavimas. Geniu medžius, 
karpau gyvatvores, pjaunu malkas 
ir superku vašką. Tel. +370 642 
44269.  Užs. 1358.

ĮvairūS

Marijampolės savivaldybė viešuose aukcionuose parduoda nekilnojamąjį turtą:
1. Butą (bendras plotas – 17,78 kv. m) su 3,49 kv. m bendro naudojimo patalpomis Marijampolėje, 

R. Juknevičiaus g. 24-221.
2. Butą (bendras plotas – 36,14 kv. m) su 3,01 kv. m bendro naudojimo patalpomis Marijampolėje, 

Vytauto g. 59-5.
3. Butą (bendras plotas – 19,14 kv. m) su 2,54 kv. m bendro naudojimo patalpomis, Marijampolėje, 

Tarpučių g. 23-4.
4. Butą (bendras plotas – 17,61 kv. m) su 3,88 kv. m ploto bendro naudojimo patalpomis Marijam-

polėje, R. Juknevičiaus g. 24-140.
5. Butą (bendras plotas – 35,54 kv. m) su 6,67 kv. m ploto bendro naudojimo patalpomis Marijam-

polėje, R. Juknevičiaus g. 24-219.  
6. Butą (bendras plotas – 18,40 kv. m) su 3,61 kv. m ploto bendro naudojimo patalpomis Marijam-

polėje, R. Juknevičiaus g. 24-229.
7. Butą (bendras plotas – 17,95 kv. m) su 3,11 kv. m ploto bendro naudojimo patalpomis Marijam-

polėje, R. Juknevičiaus g. 24-403.
8. Pastatą - pirtį (bendras plotas – 937,83 kv. m) su kitais inžineriniais statiniais - kiemo statiniais ir 

0,3685 ha žemės sklypu (kadastro numeris – 1801/0054:31) Marijampolėje, Varpo g. 13.
9. Butą (bendras plotas – 34,89 kv. m) su 6,05 kv. m ploto bendro naudojimo patalpomis Marijam-

polėje, R. Juknevičiaus g. 24-410.
10. Butą (bendras plotas – 35,33 kv. m) su 6,10 kv. m ploto bendro naudojimo patalpomis Marijam-

polėje, R. Juknevičiaus g. 24-421.
Aukcionai vyks viešų aukcionų sąlygose nurodytu laiku. Aukcionų vykdymo būdas – elektroniniai auk-

cionai. Asmuo, ketinantis dalyvauti elektroniniame aukcione, privalo užsiregistruoti į konkretų elektroninį 
aukcioną e-varžytynių sistemoje – internetiniame puslapyje https://www.evarzytynes.lt.

Turto apžiūros laiką suderinti iš anksto aukcionų sąlygose nurodytu telefonu.
Aukcionų organizatorius – Marijampolės savivaldybės administracija (kodas – 188769113, J. Basana-

vičiaus a. 1, Marijampolė).
Už informacijos teikimą atsakingas darbuotojas – Marijampolės savivaldybės administracijos Turto 

valdymo skyriaus vedėja Birutė Domarkienė, tel.: (8 343) 90058, 8 615 49143, el. paštas birute.domar-
kiene@marijampole.lt.

Informacija skelbiama interneto svetainėse: www.marijampole.lt; www.evarzytynes.lt. Užs. 1459.
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TELELOTO

Skvero g. 2A, BTA Kazlų Rūdos draudimas. Tel. 8 618 32492.

(PRiENAi)

Skelbimai į „Suvalkietį“ priimami:
Marijampolėje  

Ūkininkų g. 6, laikraščio redakcijoje. Darbo laikas: I–V 8–17 val.
Kalvarijoje

S. Dariaus ir S. Girėno g. 39A, parduotuvėje „Eglė“. 
Darbo laikas: I–V 8.30–18.30 val., VI 8.30–18 val., VII 8.30–14 val.

Kazlų Rūdoje

„Suvalkiečio“ redakcijoje (Ūkininkų g. 6, Marijampolė) 
priimami skelbimai ir į kitus leidinius: 

perka
Sodybą, namą, sodą, butą ar gara-

žą Kazlų Rūdoje arba jos apylinkėse. 
Tel. +370 688 89340.  Užs. 1178.

Sodybą (gali būti su didesniu 
sklypu). Tel. 8 671 76417. 

 Užs. 1430.

Nekilnojamąjį turtą: butus, 
namus, sodybas, patalpas, že-
mės sklypus, miškus ir kitą… 
Tel. +370 608 20080.  Užs. 1395.

Brangiausiai Lietuvoje – miškus 
(brandžius, jaunus, malkinius, iš-
kirstus), žemes, sodybas. Tel. 8 651 
39039.  Užs. 1435. 

Brangiai – mišką (gali turėti 
bendrasavininkių, būti neatida-
lintas, su skolomis, areštuotas). 
Sutvarko dokumentus. Tel.: 8 644 
55355, 8 660 66466. Užs. 37.

 
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. 560.

Visų markių automobilius 
(tvarkingus, tinkamus eksploa-
tuoti, taip pat ardyti). Gali būti 
daužti, nevažiuojantys. Pasiima 
patys. Atsiskaito iš karto. Tel. 8 631 
54281.  Užs. 550.

MTZ arba T-40 priekabą. Tel. 
8 633 34343.  Užs. 1287.

Sendaikčius: knygas, indus, pa-
veikslus, nuotraukas, pinigus, laikro-
džius, medalius, gintarą ir visa kita. 
Pasiima. Tel. 8 657 53993. 

 Užs. 57.

 
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. 781.

 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. 782.

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

NETEKTYS

paSLauGoS
Įvairiais kiekiais VEžAME 

žVyRą, PLAUTą žVyRą, SMĖ-
LĮ, SKALDą, JUODžEMĮ. Tel.: 
8 610 45504, 8 699 40234. 

 Užs. 7.

Greitai ir kokybiškai gamina-
me ir statome nerūdijančio plieno 
kaminų įdėklus. Pristatomieji apšil-
tinti kaminai. Tel.: 8 610 85100, 8 
634 64490.  Užs. 481.

Santechnikos, suvirinimo, 
šildymo, vandentiekio, nuotekų 
sistemų montavimo, avarijų šali-
nimo darbai. Tel. 8 689 95542.  

 Užs. 625.

Įvairiais kiekiais vežame žvyrą, 
plautą žvyrą, smėlį, skaldą, juodže-
mį. Sunkvežimiu su kranu perve-
žame įvairius krovinius. Tel. 8 659 
45419.  Užs. 535.

Kasame tvenkinius, valome 
senus, išlyginame žemes, darome 
pylimus. Įvairūs kasimo, krovi-
mo, lyginimo darbai. Tel. 8 659 
45419.  Užs. 534.

Greitai ir kokybiškai montuo-
jame nerūdijančio plieno kaminų 
įdėklus, pristatomuosius kaminus. 
Suteikiama garantija. Tel. 8 683 
75879. Užs. 806.

 
Vežame žvyrą, smėlį, plautą 

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

 
Nebrangiai gamina stumdomą-

sias duris, spintas stumdomosiomis 
durimis, komodas, kompiuterių 
stalus. Tel. 8 699 48772.  Užs. 82.

 
Iškraustau butus, namus po 

artimųjų netekties, pardavus ar 
nusipirkus, išvežu visus daiktus. Tel. 
8 657 53993.  Užs. 1316.

Valome kaminus. Tel. 8 621 
99958.  Užs. 1446.

Visi skardinimo darbai. Krai-
gai, vėjinės, pakalimai. Valome 
kaminus. Tel. 8 636 94394.  

 Užs. 422.

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

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.

 
Kaminų valymas. Skardinimo 

darbai. Tel.: 8 642 47200, 8 633 
61818.  Užs. 465.

Vairavai išgėręs? Susigrąžink 
vairuotojo pažymėjimą anksčiau. 
Alkoblokų montavimas, nuo-
ma, pardavimas. Tel. +370 659 
92202.  Užs. 923.

 
Montuojame įvairių tipų tvoras. 

Tel.: 8 642 47200, 8 633 61818.   
 Užs. 464.

Paruošiu automobilius tech-
ninei apžiūrai. Spyruoklių tem-
pimas, ratų suvedimas, darbas su 
stendais. Tel.: 8 688 51313, 8 654 
74427.  Užs. 1189.

Naudodami profesionalią įrangą 
kokybiškai atliekame medžių pjovi-
mo, genėjimo darbus pavojingose 
vietose šalia pastatų, elektros linijų 
ar kitų statinių. Taip pat kapojame 
šakas, sukrauname į maišus ar krū-
vas. Tel. 8 605 58224.  Užs. 1381.

Profesionaliai apšiltiname pastatų 
sienas, oro tarpus, uždaras ertmes ir 
perdangas ekologiška termoizoliaci-
ne ekovata. Dirbame visoje Lietuvoje 
patraukliomis kainomis, kokybiško-
mis medžiagomis ir specialia nauja 
įranga. Medžiagoms ir darbams 
suteikiame garantiją. Rinkitės grei-
tą, pigų ir efektyvų šiltinimo būdą 
jau dabar skambindami tel. 8 637 
08726.  Užs. 1421.

Siuvimo, lyginimo ir taisymo 
paslaugos. Tel. +370 659 50195.  
 Užs. 1456.

Atliekame visus vidaus apdailos 
ir lauko, fasado, stogų dengimo, sta-
liaus, santechnikos, tvorų, pamatų 
ir kitus darbus. Atsivežame mūsų 
darbų katalogus su nuotraukomis, 
darbams suteikiame garantiją. Iš-
rašome dokumentus. Mūsų kainos 
jus nustebins, o kokybę garantuo-
jame 19 metų patirtimi! Tel. 8 676 
53644.  Užs. 1450.

Dujinių viryklių prijungimas, 
remontas, „žikliorių“ valymas, kei-
timas naujais. Senų dujinių viryklių 
išvežimas. Tel. +370 685 00133.   
 Užs. 1427.

Užs. 1386.

SUSITVARKyKITE 
NUOTEKAS, 

TAUSOKITE APLINKą IR 
IŠVENKITE IŠLAIDų 

BAUDOMS!
Buitinių nuotekų valymo 

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

„Švaistė“, „Feliksnavis“, „Biomax“ ir kt.)
GAMINTOJŲ KAINOMIS.
Įrenginių projektavimo, monta-

vimo 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.

Mirė Saulius MAKACKAS, gim. 1972 m.
Palaidotas Marijampolės naujosiose kapinėse.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Mirė Janina Teresė ZUBAVIČIENĖ, gim. 1938 m.
Palaidota Marijampolės naujosiose kapinėse.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Mirė Juozas KARALIUS, gim. 1956 m.
Palaidotas Ąžuolų Būdos kapinėse.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Mirė Elvyra BRUNDZIENĖ, gim. 1955 m.
Palaidota Marijampolės naujosiose kapinėse.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Mirė Viačeslavas LIACHOVSKIS, gim. 1950 m.
Palaidotas Šunskų kapinėse.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Mirė Jonas SKURDELIS, gim. 1963 m.
Palaidotas Marijampolės naujosiose kapinėse.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Mirė Jonas PADIMANSKAS, gim. 1959 m.
Palaidotas Marijampolės naujosiose kapinėse.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Mirė Alina Ona SAKAVIČIENĖ, gim. 1937 m., gyv. Mikalaukos 

k. Palaidota Kalvarijos kapinėse.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Mirė Albina Stasė NAUMAVIČIENĖ, gim. 1939 m.
Palaidota Gavaltuvos kapinėse.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Mirė Vitas ABRAMAVIČIUS, gim. 1939 m.
Velionis pašarvotas Marijampolės „Diemedžio“ šarvojimo salėje 

(Bažnyčios g. 42).
Laidotuvės 2022 m. lapkričio 12 d. 12 val. Lydės į Marijampolės 

senąsias kapines.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Mirė Kazimieras Juozas DAKNyS gim. 1934 m., gyv. Mari-

jampolėje.
Velionis pašarvotas Marijampolės liuteronų bažnyčios šarvojimo 

salėje (Kauno g. 9, UAB „Amžinybės ratas“).
Laidotuvės 2022 m. lapkričio 13 d. 12 val. 

UŽJAUČIA

Nuoširdžiai užjaučiame Arvydą Zubavičių dėl motinos mirties. 
Linkime dvasios tvirtybės šią sunkios netekties valandą.

                                  Bendradarbiai                               Užs. 1316.

žŪB „AUGA želsvelė“, esan-
ti Želsvos k., Marijampolės sav., 
ieško fermų mechanizatoriaus, 
fermų darbininko, veršelių pri-
žiūrėtojos ir melžimo operato-
rės. Kontaktinis telefonas 8 616 
24979.                          Užs. 1453.

kvieČia
Všį „Draugystė vienija“ lap-

kričio 19 d. kviečia keliauti į 
Aukštaitiją. Išvykstame iš Mari-
jampolės. Aplankysime Kėdai-
nius, Panevėžį, Biržus. Daugiau 
informacijos FB grupėje „Keliones 
draugystė vienija“. Tel. 8 673 
04771.  Užs. 1460.



2022 m. lapkričio 12 d.12 psl.

Sekmadienį
Eirimės, Arkadijaus ir 

Norvydo vardadieniai.
Saulė teka 7.43 val., 

leisis 16.22 val. Dienos 
ilgumas 8.39 val.  

Mėnulis pilnatis.

pirmadienį
Juditos, Saulenės ir 

Emilio vardadieniai.
Saulė teka 7.45 val., 

leisis 16.21 val. Dienos 
ilgumas 8.36 val.  

Mėnulis pilnatis.

šiandien
Alvilės, Renatos, Kristinos 

ir Teodoro vardadieniai.
Saulė teka 7.41 val., leisis 

16.24 val. Dienos ilgumas 
8.43 val.  

Mėnulis pilnatis.

antradienį
Alberto ir Leopoldo 

vardadieniai.
Saulė teka 7.47 val., 

leisis 16.19 val. Dienos 
ilgumas 8.32 val.  

Mėnulis pilnatis.

Ger bia mi PRENUMERAToRIAI, 
jei negavote laikraščio, 

pra šo me skambinti į Lietuvos paštą 
tel. 8 700 55400.

Šeštadienio dieną vyraus pilkais, žemais debesimis aptrauktas dangus. Vėjas stipresnis išliks pirmoje dienos pusėje, kai kur dar galimi 15 m/s siekiantys gūsiai. Diena numatoma 
labai šilta – temperatūra pasieks 11–15 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis nusidrieks rūkas. Vėjas dar labiau rims, pasisuks iš šiaurės vakarų. Trumpalaikis, nedidelis 
lietus ar silpni padulksnojimai laukiami tik kai kur pietiniuose rajonuose. Temperatūra pirmoje dienos pusėje dar spės pakilti iki 8–13 laipsnių šilumos. Vakarop oras ims vėsti.  

Naujos savaitės pradžioje neįprastai šiltą savaitgalį lėmusią šilto oro masę išstums vėsesnis oras iš šiaurinių platumų. Pirmadienį žymesnio lietaus jau neturėtume sulaukti. Daugelyje šalies rajonų nakties 
metu ir rytą nusidrieks gana tiršti rūkai. Temperatūra naktį kris iki 1–6, o dieną oras vangiai tesušils iki 5–10 laipsnių. Antradienį orai išliks vėsūs, dieną sulauksime daugiau drėgmės.

orai

Reklama, skelbimai, prenumerata
Plėtros vadovė Iveta Kemerzūnaitė ...................... tel. 8 687 94445, el. p. iveta@suvalkietis.lt 
Buhalterė-vadybininkė Erika Černiauskaitė ..... tel. 8 641 79885, 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. 8 641 40150, el. p. rimas@suvalkietis.lt
Marija Burbienė ............................................... tel. 8 636 37536, el. p. marija@suvalkietis.lt

Redaktorė Birutė Montvilienė .................................................tel. 8 616 53036, el. p. redaktorius@suvalkietis.lt 
Pavaduotoja Loreta Tumelienė (teisėsauga, eismas, medicina).... tel. 8 630 38240, el. p. loreta@suvalkietis.lt
Korespondentai 
Loreta Akelienė (švietimas, jaunimas) ............................................. tel. 8 630 66850, el. p. loret@suvalkietis.lt
Nijolė Linionienė (kultūra, gamtosauga) ......................................... tel. 8 630 79659, el. p. nijole@suvalkietis.lt
Daiva Klimavičienė (verslas, žemės ūkis, virtuvė, kelionės) .......... tel. 8 641 20412, 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. 8 630 64996, 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.

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 3900.                       Užsakymo Nr. 88.   

Projekto „Jokia paslaptis“ parama – 5 500 Eur.
Projekto „Neatrasta kultūra“ parama – 11 500 Eur.
Projekto „Suvalkų koridorius: 
vakar, šiandien, rytoj“ parama – 4 000 Eur. 

„SPINDULIO“ kino teatre
(Kauno g. 13)

LAPKRIČIO 12–17 DIENOMIS
Didžiojoje salėje:

„Lilas, Lilas, Krokodilas“ (JAV, muzikinė komedija, V). Dub-
liuota lietuviškai. 12, 13 d.  12.30 val., 14.45 val. 11, 14-17 d. 15 
val. Bilietas – 5,80 Eur, vaikams iki 10 m. – 4,60 Eur, sekmadienį 
12.30 val. ŠEIMOS SEANSAS – 4,60 Eur.

„Juodoji pantera. Vakanda amžiams“ (JAV, nuotykių, N-13) 
12, 13 d. 17 val. 14–17 d. 17.20 val. Bilietas – 6,60 Eur.

„Piktųjų karta“ (Lietuva, kriminalinis trileris, N-16) 12, 13 d. 20 
val. 14–17 d. 20.15 val. Bilietas – 6,60 Eur.

„Rūpintojėlis“ (Lietuva, siaubo, N-16) 12 d. 22.15 val. 
Mažojoje salėje:

„Pasiutusios letenos. Henko legenda“ (JAV, animacinis, V). Dub-
liuota lietuviškai. 12, 13 d. 13.15 val. Bilietas – 4,50 Eur, vaikams 
iki 10 m. – 4 Eur, sekmadienį ŠEIMOS SEANSAS – 4 Eur.

„Fėja išdykėlė“ (Vokietija, animacinis, V). Dubliuota lietuviškai. 
12–17 d. 15.15 val. 

„Geras gyvenimas“ (Lietuva, Švedija, Suomija, dokumentika, 
V) 12–17 d. 19.15 val. Bilietas 15.30 val. – 4,50 Eur, 19.15 val. – 
4,80 Eur. 

„Sugrįžę iš Niujorko“ (Lietuva, dokumentika, N-13) 12–17 d. 
17.15 val. Bilietas – 4,80 Eur.

„Nepadėk ragelio“ (JAV, trileris, N-16) 12 d. 21.15 val. 

Jau spalio 10 ir 11 dienomis 
VŠĮ „Darbininkai“ prodiusuoja-
mas darbas pasirodys Utenoje ir 
Klaipėdoje. Pagal šiuolaikinę kana-
diečio Martino Bellemare‘o pjesę 
statytame spektaklyje kūrybinė 
komanda nagrinėja jautrias pasi-
rinkimo ir savižudybės temas. D. 
Gavenonis čia pats ir vaidina, kartu 
su nepakeičiama scenos ir gyvenimo 
partnere Rasa Samuolyte. Jų duetą 
papildo talentingas jaunosios kartos 
aktorius Laurynas Jurgelis, šiemet 
„Sidabrine gerve“ už vaidmenis kine 
apdovanoti Aleksas Kazanavičius ir 
Žygimantė Jakštaitė, taip pat Greta 
Petrovskytė, Vaidas Vilius ir Nerijus 
Milerius.

Kaip pasakoja R. Samuolytė: 
„Sprendimas imtis režisuoti šią pjesę 
Dainiui nebuvo lengvas, juk tema 
yra sunki ir, visų pirma, mums labai 
asmeniška.“ Pasirodo, jog aktoriai 
pjesę pirmą kartą išgirdo būdami 
oro uoste, OKT gastrolių metu. Ją 
vietoje skaitydama balsu vertė Akvilė 
Melkūnaitė. Jau tada aktoriams im-
ponavo kūrinio įtaigumas ir netikėtai 
nutrūkstanti pabaiga.

Tad kuo įtraukia „Laisvė“?

Žymių aktorių ansamblį sujungęs 
spektaklis „Laisvė“ iškeliauja po Lietuvą

Šiandien laisvės tema – ypatin-
go svarbumo. Laisvė ne tik šalies 
ir tautos mastu, bet ir jose esantis 
laisvas žmogus. Idealiomis sąly-
gomis jis turi galimybę rinktis ir 
toleruoja kito laisvus pasirinkimus, 
taip tapdamas šiuolaikinio žmogaus 
pavyzdžiu, net jei pasirinktų... mir-
tį. Dažnai susiduriame su požiūriu, 
kad esame savo likimo kalviai. Išny-
kus religijos ir tikėjimo principams, 
nebeliko aukštesnės jėgos už žmogų. 
Jis kontroliuoja aplinkybes, susiku-
ria save, tad ir mirtį gali rinktis pats. 
Nenuostabu, kad žmogus, iškėlęs 
save į tokią atsakingą poziciją, lieka 
vienišas su savo galia rinktis. Spek-
taklio kūrėjai ryžtasi kalbėti apie 
laisvės ribas ir kokią atsakomybę 
turime prieš save ir kitus asmeninės 
laisvės akivaizdoje.

„Šis spektaklis tikrai nėra apie 
tai „o jei nepatiks?“. Tai – ne toks 
darbas, – sako R. Samuolytė. – Iš 
esmės pjesė griežta, lakoniška ir rasti 
santykį, kaip papasakoti sudėtingus 
personažų pasirinkimus, buvo mūsų 
paieškų laukas: kaip apie tai kalbėti, 
kaip pateikti, kaip suvaidinti. Nesino-
ri būti per toli nuo personažo ir per 

arti – nežinia, ar reikia prisitraukti; 
ir iš repeticijos nepabėgsi, ir namie 
nepasislėpsi (juokiasi). Su režisieriumi 
juokavome, kad kai tenka kartu dirb-
ti, gyventi kartu pasidaro lengviau, bet 
nebėra kada. Nesame iš tų, kurie išėję 
iš teatro uždaro duris ir viskas baigiasi. 
Tikrai ir namuose pasikalbame apie 
kūrybą. Vis dėlto šis spektaklis parei-
kalavo daug pastangų, net nekalbant 
apie laiką, o apie specifinę įtampą. 
Tai tema, kuri reikalauja atvirumo ir 
sunkiai leidžia sukurti atstumą.“

Scenografiją spektakliui kūrė 
Nacionalinės premijos laureatas 
Dainius Liškevičius, šviesas – ryš-
kiausias Lietuvoje šviesų dailininkas 
Eugenijus Sabaliauskas, kostiumus – 
Gerūta Navickaitė, vaizdo projekcijų 
autorė – Aurelija Maknytė, muziką 
rašė „Auksiniu scenos kryžiumi“ 
apdovanotas jaunosios kartos kom-
pozitorius Dominykas Digimas. 

Spektaklį galite pamatyti Ma-
rijampolės dramos teatre – 2022 
m. lapkričio 14 d. 18 val.

Bilietus platina bilietai.lt.
Sklaidos projektą dalinai fi-

nansuoja Lietuvos kultūros taryba, 
LATGA.

Neseniai iš OKT studijos į Lietuvos nacionalinio dramos teatro Mažąją salę persikėlęs Dainiaus 
Gavenonio režisuotas spektaklis „Laisvė“ leidžiasi į gastroles po Lietuvą. 

Užs. 1405.

Lapkričio 18 d., penktadienį, 
16 val. Marijampolės krašto ir Pre-
zidento Kazio Griniaus muziejaus 
„Saulėračio“ galerijoje (Vytauto g. 29) 
Europos Parlamento narys prof. Liu-
das Mažylis pristatys parodą „Vasario 
16-osios Akto signatarų autografai“. 

Prof. L. Mažylis dirbdamas Euro-
pos Parlamente neapleidžia ir istorinės 
atminties temų. Vasario 16-oji tarp jų 
užima reikšmingą vietą. „Nuo tada, 
kai 2017 m. kovo 29 d. Vokietijos 
diplomatiniame archyve radau 1918 
m. Vasario 16-osios Lietuvos Nepri-

Liudas Mažylis kviečia 
į susitikimą 

klausomybės Akto originalą lietuvių 
ir vokiečių kalbomis, tapau savotišku 
Vasario 16-osios ir Lietuvos Tarybos 
veiklos ambasadoriumi“, – sako po-
litikas. Tai paskatino jį toliau gilintis 
į signatarų asmenybes, veiklą įvairiais 
jų gyvenimo laikotarpiais. O pirmieji 
autografai asmeninėje prof. L. Mažylio 
kolekcijoje atsirado dar 2015 metais, 
juos aptikus šeimos archyve...

Daugiau įdomių faktų prof. L. 
Mažylis atskleis šios parodos atida-
rymo metu.

Muziejaus informacija

Užs. 1377.

Ačiū Viktorui Kemeraičiui, kuris 
papasakojo, kur stovėjo koplytėlė, 
vienas seniausių mūrinių pastatų 
mieste. Ėmėme ieškoti, radome 
apie ją duomenų apskrities archyve. 
Koplytėlės maketas ekspozicijoje yra 
didžiausias, nes nesiekta išlaikyti rea-
lių mastelių“, – pasakojo direktorė.

V. Kemeraitis susirinkusiems pa-
pasakojo, kad koplytėlės pamatai yra 
surasti, neblogai išsilaikę, bet užkasti, 
siekiant juos apsaugoti. Jis siūlė juos at-
kasti ir pastatyti informacinę lentelę. 

Vicemeras Artūras Visockis dėko-
jo parodos rengėjams už tai, kad įtrau-
kė ir jaunimą į istorijos paieškas. 

Projekto partneriai – Mari-
jampolės Petro Kriaučiūno viešoji 
biblioteka, Marijampolės apskrities 
archyvas ir kt.

„Suvalkiečio“ informacija
  Užs.1466.

3D parodoje – 
mūsų miesto 

tapatybės dalis
(Atkelta iš 9 psl.)


