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SUVALKIEČIO, ne bėda – 
tai padaryti galite nuo 

bet kurios dienos, ir internetu
mokejimai.suvalkietis.lt

Algis VAŠKEVIČIUS

Marijampolė turi gerą daugia-
bučių namų kiemų rekonstruk-
cijos programą, ir jau nuo 2016 
metų galioja Savivaldybės tarybos 
patvirtintas aprašas, pagal kurį 
gyventojai, sudarę žemės sklypo 
nuomos sutartį su Nacionaline že-
mės tarnyba (NŽT) ir surinkę ne 
mažiau kaip penktadalį reikalingų 
rekonstrukcijai lėšų, gali kreiptis 
į Savivaldybę ir gauti likusius 80 
proc. rekonstrukcijai reikalingų 
lėšų. Šia programa penkerius me-
tus buvo sėkmingai naudojamasi, 
kasmet maždaug po 10 aikštelių 
būdavo renovuota, jas išplečiant, 
pažymint stovėjimo vietas, įren-
giant automatinius užtvarus. Deja, 
pastaruoju metu darbai įstrigo ir 
renovacija nevyksta.

Kodėl įstrigo automobilių stovėjimo 
aikštelių prie daugiabučių namų įrengimas

Automobilių aikštelių rekonstrukcijos ar statybos darbai Marijampolėje pastaraisiais metais vyko sėkmingai ir intensyviai. Sūduvos sostinė ne kartą pavadinta ir 
šalies automobilių sostine, nes transporto priemonių skaičius čia tikrai didelis. Didžioji dalis daugiabučių namų mieste yra pastatyti dar sovietmečiu, kai šeima daž-
niausiai turėdavo vieną automobilį. Jie tilpdavo nedidelėse aikštelėse prie tų namų, tačiau dabar padėtis visai kita – dažnai šeima turi po kelias transporto priemones 
ir jas parkuoti nėra kur. Be to, atsirado ir dar viena nauja problema.

Kas atsitiko? Ogi praėjusiais 
metais Seimas priėmė Žemės 
įstatymo pataisas, kuriomis įpa-
reigojo ūkinę komercinę veiklą 
vykdančius ir kitus subjektus už 
teisę statyti naujus ar rekonstruoti 
esamus statinius išnuomotuo-
se valstybinės žemės sklypuose 
susimokėti atitinkamą mokestį. 
Įstatymas taikomas ir daugiabu-
čiams namams, o tai reiškia, kad 
gyventojai, ruošdamiesi teikti savo 
automobilių aikštelių projektus 
Savivaldybės finansavimui gauti, 
už statybos leidimą turės susimo-
kėti tikrai nemažą mokestį. Tad 
šiemet iki vasario 1 dienos projek-
tus turėjusios teikti daugiabučių 
namų bendrijos ar administratorių 
turintys daugiabučiai namai atsi-
dūrė spąstuose. 

(Nukelta į 3 psl.)Prie Kauno g. 74 namo planuotos aikštelės rekonstrukcijos gyventojai turės dar ilgokai palaukti. 

Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka

Daiva KLIMAVIČIENĖ

Karštos diskusijos – 
ir prekybos centruose

Pieno kainų tema šiomis die-
nomis – ne menkesnė nei karas 
Ukrainoje. Miesto gyventojai, iš-
girdę, kiek už litrą pieno supirkėjai 
moka ūkininkams, garsiai aikčioja 
ir piktinasi, matydami jo kainas 
parduotuvių lentynose: KODĖL 
TAIP BRANGU? Visi, kurie ne 
vaikai, supranta, kad iš riebaus 
superkamo pieno dar gaminama 
grietinė, sviestas, pats pienas po 
perdirbimo telieka toks „pusiau 
tikras“ – 2–3,5 proc. riebumo. Ir 
vis tiek labai brangus.

Kodėl neapsimoka?
Žemės ūkio ministerija iš-

platino pranešimą apie ministro 
Kęstučio Navicko sušauktą Pieno 
tarybos posėdį, kuriame „gamin-
tojų, perdirbėjų ir institucijų 
atstovai aptarė kritinę padėtį pieno 
rinkoje, mažėjant supirkimo kai-
noms. Kartu ieškota sprendimų, 
kokia pagalba pieno sektoriui 
būtų tikslinga, kaip išsaugoti il-
galaikes investicijas į pieno ūkius, 
jų modernizavimą“. 

Tuo tarpu skelbimų portaluo-
se mirga marga tokio pobūdžio 
skelbimai: „Lenkijos ūkis brangiai 
perka pienines karves ir veršingas 
telyčias tolimesniam auginimui. 
Siūlyti 10 vienetų ir daugiau“ ir 
pan. Vadinasi, Lenkijoje karves 
auginti apsimoka, tik Lietuvoje 
ne? Kalbinti ūkininkai patvirtino: 
taip, karvės superkamos ban-
domis, ir visiškai aišku, kad ne 

mėsai, bet auginti, jei konkrečiai 
– pienui. 

Kas gali paprastam žmogui 
pasakyti, kodėl Lietuvoje daug 
kas jau tiesiog neapsimoka? Dar 
metai kiti ir, ko gero, valgysime 
ne lietuvišką, bet lenkišką sūrį, 
sviestą, o ir pienas, tikėtina, bus 
lenkiškas, nes kaimynams lenkams 
jį „gaminti“ apsimoka. 

Baimė
Kalbinta Daugirdų kaimo ben-

druomenės pirmininkė Jūratė Mo-
tūzienė atvira: karves auginantys 
žmonės bijo įvardinti, kas ir kiek 
jiems moka už litrą primelžto pie-
no. Tik neoficialiai žinoma, kad 
gruodžio mėnesį kaina buvo 26 
centai, o sausio mėnesį sumažėjo. 
Sako, dabar ji krito iki 20 centų už 
litrą. Įvairiems supirkėjams pieną 

parduodantys smulkieji ūkininkai 
įbauginti, kad, jei viešai apie tai kal-
bės, tai gal ir tų centų neatgaus. Kai 

kurie jau parduoda karves, kurios 
buvo pragyvenimo šaltinis. 

(Nukelta į 4 psl.)

Karvė tampa dekoratyviniu gyvūnu, 
pienas – neįperkamu produktu

Dekoratyvinis gyvūnas arklys veža priduoti dekoratyvinių karvių 
pieną. 

Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka

Į pašnekovės Albinos sodybą iš miesto atvažiavo seneliai su anūkėmis – parodyti joms, kaip atrodo karvės. Paauglė panoro paglostyti karvutę. Raguotoji liko nu-
stebinta tokiu išskirtiniu dėmesiu. Čia pat mergaitė apsisprendė: „Močiute, aš pirksiu karvę!“. Ne triušį, šuniuką ar katiną, net ne alpaką, bet karvę! 

Karvė kaime tampa retenybe. O iš frazės „pieno gamintojai“ galima suprasti, kad pienas kokiu nors būdu gamykloje gaminamas, čia pat ir į pakuotes supilstomas. 
Pamažu blėsta žodžių junginio „primelžta pieno“ semantika, nes jis tiesiog pagamintas. Netikite? Paklauskite vaikų, nemačiusių karvės, iš kur atsiranda pienas.
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Šalyje
ir pas Mus

Terminuotieji 
indėliai

Palūkanos iki 3 proc.
Sudarant indėlį internetu 

galite gauti didesnes palūkanas!

Indėliai yra apdrausti VĮ „Indėlių ir investicijų 
draudimas“. Detali informacija apie indėlių draudimo 
sąlygas ir atvejus, kai indėliai nėra draudžiami ir kai 

yra taikomi indėlių draudimo išmokų mokėjimo 
apribojimai, pateikiama VĮ „Indėlių ir investicijų 

draudimas“ interneto svetainėje www.iidraudimas.lt

Užs. 101.

Artėjant karo Ukrainoje me-
tinėms, Lietuvos organizacijos 
susivienija ir skelbia didžiausią 
Ukrainos palaikymo akciją „Rada-
rom!“. Akcijos metu – nuo sausio 
30 d. iki vasario 24 d. kviečiama 
aukoti oro erdvės stebėjimo rada-
rams, skirtiems nuo Rusijos besi-
ginančiai šaliai. Vasario 3 dienos 
duomenimis, iki 9 val. jau buvo 
paaukota daugiau kaip 5 mln. 
eurai. Prisidėti gali kiekvienas, 
skambindamas trumpuoju nume-
riu 1482 ir skirdamas 5 eurus, o 
didesnę sumą gali skirti apsilankęs 
puslapyje radarom.lt.

* * *
Nuo šių metų  vasario 1 dienos 

darbdaviams įsigalioja didesnis 
delspinigių dydis – 0,1 procento 
už kiekvieną pradelstą dieną, kai 
neatsiskaitoma su darbuotoju, 
arba delspinigių norma didėja nuo 
29,2 proc. iki 36,5 proc. metinių 
palūkanų. Iki šiol delspinigių dydis 
buvo 0,08 proc.

* * *
„Joniškio grūdų“ antrinė ben-

drovė „Sūduvos ūkis“ į kalakutų 
auginimo fermų komplekso ir pa-
šarų gamyklos Marijampolės aps-
krityje įrangos atnaujinimą pernai 
investavo 0,5 mln. eurų. Šiemet į 
fermų atnaujinimą bendrovė pla-
nuoja investuoti dar daugiau. Per 
metus atgaivintame fermų kom-
plekse planuojama užauginti iki 7 
tūkst. tonų kokybiškos lietuviškos 
kalakutienos. „Sūduvos ūkis“ 29 
paukštininkystės fermų kompleksą 
ir pašarų gamyklą Marijampolės 
apskrityje įsigijo pernai. Bendra 
investicija, įskaitant ir fermų pritai-
kymą kalakutams auginti, įrangos 
atnaujinimą, siekė 7,5 mln. eurų. 

* * *
Antradienį įlūžus sijai užda-

rytas eismas Kėdainių tiltu per 
Nevėžį. Eismas laikinai kreipiamas 
apylanka krašto keliu Jonava–Kė-
dainiai–Šeduva. Šis tiltas buvo 
įvertintas kaip blogos būklės ir 
dėl šios priežasties jau kurį laiką 
buvo apribota leistina masė iki 20 
tonų, taip pat nukreipiamosiomis 
gairėmis po 1,2 metro iš abiejų 
pusių susiaurinta važiuojamoji 
dalis. Aiškinasi įvykio priežastis, 
viena galimų versijų – tilto sija 
galėjo būti pažeista dėl juo va-
žiavusio sunkiasvorio transporto, 
kurio masė viršijo nustatytą masės 
ribojimą.

* * *
Vyriausioji rinkimų komisija 

ketvirtadienį iš savivaldos rinkimų 
kovos pašalino tris kandidatus į 
merus ir penkis partijų kandidatų 
sąrašus. Anksčiau iš rinkimų dėl 
šios priežasties buvo pašalinta 
beveik 500 politikų, bet Lietuvos 
vyriausiasis administracinis teismas 
nurodė rinkimų organizatoriams 
peržiūrėti savo sprendimą, skiriant 
terminą kandidatams ištaisyti trū-
kumus. Tuo pasinaudojo dauguma 
politikų.

* * *
Rytoj, vasario 5-ąją, Cepelinų 

dieną, Kalvarijos kavinė „Impe-
rata“ kviečia apsilankyti senjorus. 
Tądien, nuo 12 iki 15 val., kavinės 
kolektyvas 50 senjorų pavaišins 
cepelinais. 

„Suvalkiečio“ informacija

Daiva KLIMAVIČIENĖ

– Kuo išskirtiniai jums buvo 
2022-ieji? Ar buvo savivaldybėje 
problemų, kurios neleido ramiai 
užmigti?

– Taip, tai buvo labai sun-
kūs metai. Tarybos nariai, davę 
žodį dirbti kartu, labai greitai 
tai pamiršo. Darniai dirbome ne 
visus metus. Edgarui Kabelkai 
ir Zigmui Grabauskui išėjus iš 
daugumos, susidarė nauja politinė 
dauguma, kuri atleido mero pava-
duotoją Kęstutį Bagdanavičių ir 
Karolį Babecką, taip padarydami 
perversmą be mano žinios. Vėliau 
siekiau susigrąžinti darbuotojus ir 
man tai pavyko. Darniai dirbome 
dvejus metus ir džiaugėmės nu-
veiktais darbais. Likus iki kadenci-
jos pabaigos mažiau nei pusantrų 
metų, Tarybos nariai sumanė įvyk-
dyti dar vieną perversmą. Į naują 
daugumą išėjo 5 jos nariai – mero  
pavaduotojas Kęstutis Bagdanavi-
čius, Nerijus Šidlauskas, Algirdas 
Liutkevičius, Algis Kaleinikas ir 
Neringa Kalvaitienė. Manau, kad 
šie Tarybos nariai pradėjo pasi-
ruošimą savivaldos rinkimams. 
Labiausiai nustebino Kęstučio 
Bagdanavičiaus pasitraukimas. 

– Kokiais praėjusiais metais 
atliktais darbais galite didžiuo-
tis? 

– Savivaldybės darbai planuo-
jami  kiekvienais metais. Labai 
daug dėmesio skyrėme geriamojo 
vandens kokybei gerinti. Pageri-
nome geriamąjį vandenį Kalvari-
jos mieste, Jungėnų,  Sangrūdos, 
Liubavo, Aistiškių, Akmenynų ir 
Trakiškių kaimuose. Norėtume 
pasidžiaugti, kad pagaliau įvedė-
me geriamąjį vandenį ir įrengėme 
nuotekų sistemą žemiausioje 
Kalvarijos vietoje, Vytauto gatvės 
pabaigoje esančiuose gyvenamuo-
siuose namuose (prie Kalvarijos 
dvaro vandens malūno). Nutiesus 
vamzdžius buvo pastatyta nuotekų 
perpumpavimo stotis.  Daugiabu-
čių namų gyventojai, gyvenantys 
ant Šešupės upės kranto, nuotekų 
sistemos neturėjo, tualetai buvo 
lauke, panaudotą vandenį išpilda-
vo lauke – tai labai teršė gamtą. Iš 
savo sutaupytų lėšų šiuos darbus 
ėmėme ir atlikome.

Naujai išasfaltavome Kalvari-
jos m. J. Kubiliaus gatvę, Jungėnų 
k. kelią Mikalauka–Suvalkėliai, 
Sangrūdos k. Bažnyčios gatvę ir 
atlikome daug kitų darbų.

Dalyvavome projekte „Asmens 
sveikatos priežiūros gerinimas Kal-
varijoje“ ir įsigijome visą akių ligų 
diagnostikos aparatūrą, echos-
kopą, reabilitacijos įrangą. Šiais 
metais ligoninė gauna papildomą 

Apie 2022-ųjų perversmus, 
kerštą, kompromisus ir viltis

Kalvarijos savivaldybė – gamtos rojus. Daugybė šaunių jos gyventojų. Nuovokūs ūkininkai, perspektyvūs, kūrybingi verslinin-
kai. Kultūros darbuotojai – nuostabūs! Atsiprašau, jei ko nors nepaminėjau. Ne kartą lankydamasi Kalvarijos savivaldybėje, jos 
istorinėse ir gamtinėse vietose, galvojau – štai! Turistai, keliautojai turėtų aikčioti (manau, ir aikčioja), ir, privažiavę bet kurią gražią 
vietovę, įspūdingą kraštovaizdį, „dėti ant stabdžių“, statytis palapinę arba apsistoti artimiausiuose svečių namuose, kuriuose kvepia 
kepamos spurgos, levandų arbata, svečių laukia netoliese esantis ežeriukas ar upė, kurioje neplaukioja plastiko šiukšlės, seni baldai 
ar skudurai. Bet šį tobulą vaizdelį kartais tamsesnėmis spalvomis nutapo Kalvarijos savivaldybės tarybos posėdžiai, kuriuose būna 
visko. Gyventojų išrinkta Taryba ne visada dirba sklandžiai, ne kartą pastebėti populizmo pliūpsniai, kompromisų stoka. Merui 
Vincui PLIKAIČIUI irgi ne pyragai – jis pripažįsta, kad keletas pastarųjų metų Kalvarijos savivaldybei buvo labai sunkūs. 

finansavimą – bus keičiami ligo-
ninės pastato langai, įsigyjamas 
keltuvas.

– 2022- ieji buvo labai sudė-
tingi: prasidėjęs karas, ekonomi-
nė krizė ir kt. Kokių pasekmių 
sukėlė geopolitinė ir ekonominė 
situacija Kalvarijos savivaldy-
bėje?

– 2022 m. karas Ukrainoje 
ir ekonominė krizė pasėjo daug 
nerimo. Žmonės labai stengiasi 
padėti ukrainiečiams. Mūsų savi-
valdybėje jų gyvena daugiau kaip 
šimtas. Džiaugiuosi, kad  Kal-
varijos gyventojai noriai padėjo 
jiems įsikurti. Noriu pasakyti ir 
tai, kad, išaugus elektros,  degalų, 
kuro, maisto produktų kainoms, 
žmonės vos suduria galą su galu. 
Pastaruoju metu tai labai juntama 
lankantis parduotuvėse.

– Kalvarijos savivaldybė vos 
vos išvengė tiesioginio valdymo. 
Kas turėtų prisiimti atsakomybę 
dėl tokios situacijos?

– Galiu pasakyti, kad tai buvo 
Tarybos narių kerštas. Kerštas dėl 
to, kad merui viskas gerai sekasi, 
ir dauguma Tarybos narių galvojo, 
kad ir ateinančiuose rinkimuose jis 
gali turėti net absoliučią daugumą. 
Štai kad ir mero pavaduotojas 
Kęstutis Bagdanavičius – jį prieš 
3,5 metų buvo atleidusi naujai 
susiformavusi dauguma. Viską 
padariau dėl žmogaus, kovojau ir 
stengiausi, kad išmestas Tarybos 
narys sugrįžtų į savo pareigas, ir 
jis sugrįžo. Bet po dvejų metų jis 
pasielgė labai negarbingai – išda-

vė merą. Žmonių išrinktą merą 
bandė sumenkinti ir dabartinė Ta-
rybos dauguma. Aš ilgai galvojau 
apie tiesioginį valdymą, apie mero 
ir Tarybos narių atstatydinimą. 
Tačiau dalyvaudamas LR Seimo 
Valstybės valdymo ir savivaldy-
bių komiteto posėdyje išgirdau 
frazę: jei Kalvarijos savivaldybėje 
bus įvestas tiesioginis valdymas, 
prarasime galimybę dalyvauti Re-
gioninės plėtros taryboje ir negau-
sime 8 mln. 300 tūkstančių eurų 
sumos. Net nedvejodamas sutikau 
atiduoti valdžią pavyduoliams, 
kad tik pinigai pasiektų Kalvariją. 
Šiandien tie pinigai jau mūsų savi-
valdybėje. Iš šių lėšų planuojame 
naujai sutvarkyti Karališkąjį parką 
ir pritaikyti jį pramogoms, sutvar-
kyti poilsiavietę prie Orijos ežero, 
miesto stadioną, pastatyti naujus 
40 vietų ilgalaikės priežiūros staci-
onarius paslaugų namus ir kt.

– Registrų centro duome-
nimis, nuo 2019 m. kasmet 
Kalvarijos savivaldybės gyven-
tojų skaičius mažėja: nuo 11402 
(2019 m.) iki 10674 (2023 m.) 
Kokių konkrečių priemonių 
ėmėtės, kad gyventojų skaičius 
savivaldybėje stabilizuotųsi ar 
net augtų?

– Gyventojų skaičius didėja 
Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, 
o visuose miestuose ir mieste-
liuose jis nuolat mažėja. Dėl ko 
mažėja? Dar šioje kadencijoje 
Kalvarijos savivaldybės tarybos 
nare dirbo Renata Venslovienė. 
Renata su vyru darniai augino 

keturis vaikučius. Bet dėl netei-
sybės, valdžios prievartos prieš 
savo žmones išvažiavo gyventi į 
JAV. Tai kaip mes galime sulaikyti 
jaunus žmones, kurie pasirenka 
užsienio valstybes? Žinau nemažai 
pavyzdžių, kad abiturientai, išlaikę 
valstybinius brandos egzaminus, 
nelaukdami atestatų įteikimo, iš-
važiuoja gyventi ir dirbti į užsienį. 
Kol žmonėms nebus mokamas 
orus atlyginimas, tol jie važiuos 
iš Lietuvos, o ar sugrįš – didelis 
klausimas.

– Kokią neteisybę ir valdžios 
prievartą turite galvoje, pami-
nėdamas buvusią Tarybos narę 
Renatą Venslovienę?

– Kai reikėjo vakcinuotis nuo 
COVID-19 ligos. Ji tada nesiskie-
pijo. Tai žmogaus teisė.

– Paminėkite Kalvarijos sa-
vivaldybės stiprybes, kurios gali 
pritraukti daugiau investicijų, 
stiprinti vietinį verslą, gerinti 
gyvenimo kokybę. Kas buvo 
daroma, kad šios stiprybės 
veiktų?

– Kalvarijos savivaldybės stip-
rybės yra patogi geografinė pa-
dėtis, patogus susisiekimas, maži 
išlaidų kaštai ir pigesnis nekilnoja-
masis turtas nei kituose miestuose. 
Esame numatę Kalvarijos mieste, 
prie turgaus, 25 ha žemės plotą 
mūsų būsimiems  investuotojams. 
Derybų buvo daug, bet investuo-
tojai neskuba investuoti. Dabar 
kalbamės su „Kalvarijos baldais“, 
kurie nori plėsti savo veiklą ir 
investuoti Kalvarijoje.

– Ačiū už pokalbį.

Kalvarijos savivaldybės meras Vincas Plikaitis: „Net nedvejoda-
mas sutikau atiduoti valdžią pavyduoliams, kad tik pinigai pasiektų 
Kalvariją.“

Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka
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Pasak Savivaldybės administra-

cijos direktoriaus Karolio Podols-
kio, vienas iš Draugystės kvartalo 
daugiabučių namų pagal vidutinę 
sklypo žemės vertę ir kitas Naciona-
linės žemės tarnybos skaičiuojamas 
šio infrastruktūros mokesčio deda-
mąsias, norėdamas gauti statybos 
leidimą, turėtų susimokėti apie 23 
tūkstančius eurų. Dėl šio mokesčio 
taikymo vien 12 Marijampolės butų 
ūkio administruojamų daugiabu-
čių namų negalėjo teikti paraiškų 
aikštelių tvarkymo finansavimui 
gauti. To negalėjo padaryti ir namų 
bendrijos.

Savivaldybės administracija 
kreipėsi į Seimo narius, Vyriausybę 
ir Aplinkos ministeriją prašydama 
pakeisti LR žemės įstatymo 10 
straipsnį, kad atlyginimas už teisę 
statyti valstybinėje žemėje netai-
komas statant ar rekonstruojant 
automobilių stovėjimo aikšteles prie 
daugiabučių gyvenamųjų namų. 

Pavasario sesija Seime prasidės 
kovo 10-ąją ir jei joje šis įstatymas 
bus pataisytas, daugiabučiai vėl 
galės teikti prašymus Savivaldybės 
daliniam finansavimui gauti. Ži-
noma, dėl to bus prarasta nemažai 
laiko.

Administracijos direktorius „Su-
valkiečiui“ teigė, kad kai įstatymas 
bus pataisytas, aikštelių projektai 
galės gauti statybos leidimą be to 
mokesčio skaičiavimo. Tada galės 
pateikti dokumentus rekonstruk-
cijai. Teikimas visada vykdomas 
iki vasario 1-osios, vadinasi, tai 
galės būti tik ateinančių metų va-
sario 1-oji. Po šios datos komisija 
atrinks projektus pagal gyventojų 
prisidėjimą ir paaiškės, kiek bus 
skirta aikštelių tvarkymui pinigų, o 
atrinktiems projektams bus perkami 
rangos darbai, kurie paprastai iki 
šiol būdavo baigiami tais pačiais 
metais. 

– Akivaizdu, kad dėl šios klaidos 
Seime daliai daugiabučių aikštelių 
įrengimas vėluos metus. Aš turiu 
omenyje tuos daugiabučius, ku-
rie aikšteles prie jų rekonstruoja, 
praplečia ar įsirengia naujai ir tam 
reikalingas projektas bei statybos 
leidimas. Jei aikštelės tik patvarko-
mos, užlyginamos duobės ir nieko 
nekeičiama, tada statybos leidimo 
nereikia, – sakė K. Podolskis.

Seimo narys Andrius Vyšniaus-
kas viešai paaiškino, kad jam labai 
apmaudu, jog priimant įstatymą 
„įsivėlė nelemta klaida“. Pasak jo, 

įstatymu buvo siekiama apriboti 
nesąžiningus nekilnojamojo turto 
vystytojų veiksmus, kai valstybinėje 
žemėje neretai iškildavo ne pagal 
paskirtį suprojektuoti objektai ir 
taip susimažinami mokesčiai. Tokiu 
būdu būdavo apgaunamas gyven-
tojas, kuris nusipirkdavo namą 
valstybinėje žemėje. 

– Priimant įstatymą, buvo pa-
daryta klaida, nes į šią kategoriją 
pateko ir daugiabučių namų kiemai, 
kurių didelė dalis yra valstybinėje 
žemėje. Tai apribojo galimybes 
rekonstruoti daugiabučių namų 
kiemus. Su Seimo Aplinkos komi-
teto pirmininke Aiste Gedviliene 
ir kitais kolegomis esame parengę 
įstatymo pataisas, kurios šią prob-
lemą skubiai ištaisytų. Šiuo metu 
pataisos yra derinamos su Aplinkos 
ministerija, kad būtų maksimaliai 
kokybiškos ir neatsirastų jokių 
spragų. Tikimės šiuos pakeitimus 
priimti kaip galima greičiau kovą, 
– paaiškino Seimo narys.

Ir jo, ir kitos Seimo narės Vaidos 
Giraitytės-Juškevičienės nuomone, 
pačios savivaldybės turėtų būti ak-
tyvesnės įstatymų kūrimo procese, 
aktyviau teikti savo pasiūlymus, 
nes teisės aktų projektai svarstomi 
viešai. Gal tada ir tokių apmaudžių 
klaidų būtų išvengiama. 

Kodėl įstrigo automobilių 
stovėjimo aikštelių 
prie daugiabučių 
namų įrengimas

pianisto Egidijaus Buožio ir solistės 
Neringos Nekrašiūtės atliekami kūri-
niai, programos pabaigoje įspūdingai 
nuskambėjo finalinė misterijos „Sū-
duvių pėdsakais“ daina, kurią atliko 
ir N. Nekrašiūtė, ir Liudas Mika-
lauskas kartu su Česlovo Sasnausko 
choru, vadovaujamu Mindaugo 
Radzevičiaus.

Renginiui baigiantis padėkos 
žodį tarė ir mero pavaduotojas 
Artūras Visockis, pasidžiaugęs, kad 
savivaldybėje yra tiek daug kūry-
bingų, puikias idėjas įgyvendinančių 
žmonių, kurių dėka jubiliejiniai 
metai buvo tikrai įsimintini dau-
geliu kultūrinių, meninių ir sporto 
projektų.

Pokalbį su A. Visockiu apie tai, 
kokie jubiliejinių metų renginiai 
labiausiai įsiminė, kokia jų išlieka-
moji vertė, ko įdomaus kultūrinėje 
srityje galima tikėtis, publikuosime 
viename iš artimiausių „Suvalkiečio“ 
numerių.  

Algis VAŠKEVIČIUS

Sveikindamas juos Marijampolės 
savivaldybės meras Povilas Isoda 
pabrėžė, kad Sūduvos metai ir Ma-
rijampolės 230 metų gimtadienis 
padovanojo daug įsimintinų rengi-
nių. 2022-ieji buvo tikrai gražūs bei 
išskirtiniai metai.

– Jūsų kūrybiškumas, jūsų idėjos 
buvo puikios, o renginiuose susijun-
gė kūrybiškumas ir noras švęsti bei 
garsinti savo mylimą miestą ir kraštą. 
Smagu, kad patys buvome aktyvūs, 
sukūrėme aukščiausio lygio renginių, 
sulaukėme garsių atlikėjų, tikrai turi-
me kuo didžiuotis, – sakė meras.

Jis išskyrė įspūdingą ir didingą 
muzikinę misteriją „Sūduvių pėd-
sakais“ Rygiškių Jono gimnazijos 
stadione, kuri tikrai visiems įsiminė. 
Tie, kurie negalėjo jos pamatyti gy-
vai, vėliau žiūrėjo įrašą per Lietuvos 
nacionalinę televiziją. Misterijoje 
dalyvavo šio krašto savivaldybių 

mėgėjų meno kolektyvai bei pro-
fesionalūs atlikėjai, padovanoję 
įsimintiną meninį pasakojimą apie 
Sūduvos istoriją.

– Ačiū už šią nuostabią muzikinę 
dovaną ir visus gražius sumanymus, 
organizuotus puikius renginius, 
kuriuose marijampoliečiai džiaugėsi 
ir didžiavosi savo miestu, kurių dėka 
garsas apie Marijampolę sklido ir 
kvietė apsilankyti romantiškoje, įtrau-
kiančioje į kultūros vyksmą Sūduvos 
sostinėje svečius iš Lietuvos ir užsienio 
šalių. Prasidėję 2023-ieji taip pat atneš 
daug renginių, nes šiemet Marijam-
polė yra Lietuvos jaunimo sostinė, o 
Baraginė – Lietuvos mažoji kultūros 
sostinė, – priminė P. Isoda.

Renginyje netrūko jaunatviškų 
akcentų. Trumpą, bet įsimintiną 
programą parodė Marijampolės 
kultūros centro teatro studijos „Būk/
Tai’s“ jaunieji atlikėjai, vadovaujami 
Zigmanto Baranausko, susirinku-
siųjų širdis maloniai sušildė džiazo 

Padėkota Sūduvos metų ir Marijampolės 
230-mečio sukakties organizatoriams

Marijampolės kultūros centre surengtas padėkos vakaras, kurio metu miesto vadovai padėkojo visiems, 
prisidėjusiems prie pernai minėtų Sūduvos metų organizavimo, taip pat ir prie Marijampolės miesto 230 
metų sukakties minėjimo renginių. Dailės galerijoje rinkosi kultūros darbuotojai, švietimo ir sporto įstaigų, 
taip pat nevyriausybinių organizacijų atstovai, buvo ir nemažai meno mėgėjų kolektyvų narių.

Renginyje dalyvavo ir žinomas solistas, TV laidos „Duokim garo“ 
vedėjas L. Mikalauskas su šeima.

Kraštietė N. Nekrašiūtė visada 
noriai dovanoja savo dainas.

Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos 

Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka

Kol kas namo gyventojai taip priversti parkuoti automobilius.



2023 m. vasario 4 d.4 psl.

Daiva KLIMAVIČIENĖ

Vincentas Martinavičius šiais 
metais švęs 90-ąjį gimtadienį. 
Gyvena jis dabar Aukštadvaryje, 
Trakų r., bet gimęs, kaip pats 
sakė, Kvietiškio dvare, ten ir 
augęs. Iki pat 1987-ųjų gyvenęs 
Marijampolėje. Paklaustas, kada 
ir kaip jis „pridėjo rankas“ sta-

Karvė tampa dekoratyviniu gyvūnu, 
pienas – neįperkamu produktu

(Atkelta iš 1 psl.)
Darbo kaime, sako p. Jūratė, 

nėra, nebent važinėtum dirbti į 
miestą, bet atmetus išlaidas ke-
lionėms iš likusių nepragyvensi. 
Užburtas ratas. Toks užburtas, 
kad jame greičiausiai neišsuksi 
paramos savo smulkiam ūkeliui. 
Nes jam net nesilyginti su stam-
biu pieno ūkiu, kuriam (dėl to, 
kad dideli kiekiai) pardavėjai ir 
pašarų kainas geresnes pasiūlo, 
ir visa kita. Taigi dabar, kai ai-
manuojame, jog regionai silpsta, 
kaimai nyksta, kyla pagrįstas 
klausimas: o kas daroma, kad 
taip nebūtų? Gal yra koks stebuk-
lingas mygtukas, kurį paspaudus 
tarsi kompiuterio ekrane atsi-
vertų visos šios prastos situacijos 
šaknys? 

Pieno ūkių nykimo metas
Kiekvienas pieno kainų kriti-

mas sukelia ūkių nykimo bangą. 
Pasak jau minėto ŽŪM praneši-
mo, 2005 m. Lietuvoje buvo 181 
tūkst. ūkių, laikančių pienines 
karves, o 2023 m. jų sumažėjo iki 
21 tūkst., tai yra 88 procentais!

VĮ Žemės ūkio duomenų 
cent ro atstovės J. Šataitės teigimu, 
2015 m. pieną perdirbti pardavė 
32064 ūkiai, o 2022 m. pabaigoje 
– tik 14404. Nuostolingos pieno 
gamybos per septynerius metus 
atsisakė 17660 ūkių.

Kas geriau – 
grūdai ar pienas?

Anksčiau yra tekę kalbėtis su 
ūkininkais, kurie taip pat teigė 
svarstą atsisakyti melžiamų karvių 
ir imtis augalininkystės. Sako, 
tada gali gyventi kaip žmogus 
– ir atostogų kur nors išlėkti, 
ir savaitgalius susiplanuoti. Tuo 
tarpu galvijų augintojams, ypač 
pienininkystės ūkiuose, visi sa-
vaitgaliai ir taip suplanuoti – pas 
karvutes, jei neturi pagalbinių 
darbininkų. Juk karvei nepasa-
kysi: „Žinai, brangute, šiandien 
man sekmadienis ir į fermą neisiu 

– negausi nei ėsti, nei gerti, nei 
pamelžta būsi.“ 

Karvės tampa 
dekoratyviniais gyvūnais

Pašnekovė Albina (vardas dėl 
jau minėtų priežasčių pakeistas), 
laikanti dvi karves, atvirai sako: 
už litrą pieno jai mokami 24 
centai. Bet nuo vasario mėnesio 
pieno supirkimo kainą dar žada 
mažinti. Todėl savo karvutes ji 
vadina dekoratyviniais gyvūnais, 
į kuriuos pažiūrėti gražu, bet 
pelno – jokio. Juolab kad pieno 
ūkiams nemažai reikia investuoti 
į pašarą, racionas turi būti suba-
lansuotas, kad ir primilžis būtų 
didesnis, ir pieno kokybė aukšta. 
O jo kokybės išties labai žiūrima: 
tikrinama, ar pakankamas riebalų, 
baltymų kiekis, koks bakterinis 
užterštumas, somatinių ląstelių 
skaičius, inhibitorinės medžiagos 

ir pan. Ir nepriims supirkėjas pie-
no, jei jis bus netinkamas, o jei 
neatitiks rodiklių, bus didžiulės 
nuoskaitos. 

Ministras žada: dirbs 
trimis kryptimis

Jau minėtame pranešime sako-
ma, kad Pieno tarybos posėdyje 
išsakyta ne viena priemonė, kuri 
galėtų padėti išgelbėti pieno sek-
torių. Pasak ministro K. Navicko, 
sutarta padirbėti trimis kryptimis 
ir vėl netrukus Pieno tarybai 
susitikti.

Pirmiausia bus ieškoma spren-
dimų, kaip sumažinti rizikas 
dėl žymiai besikeičiančių kainų 
šokinėjimo, stiprinti ūkininkų 
derybinę galią. Svarbu peržiūrėti 
pieno pirkimo sutarčių sudarymo 
principus, pieno kainos dedamą-
sias dalis (bazinę kainą ir priedus). 
„Nenorime, kad pieno gamintojas 

išliktų silpniausia grandis“, – sakė 
žemės ūkio ministras.

Daug vilčių, sakoma praneši-
me, siejama ir su investicijomis 
į pieno ūkius. Bus svarstoma, 
kokiais finansiniais instrumentais 
galima būtų padėti ūkiams. Tik 
neįvardinta, ar šie finansiniai 
instrumentai pasiektų ir smul-
kiuosius? 

„Svarbiausias mūsų siekis – 
turėti stabilesnes rinkas ir labiau 
valdomas rizikas, nes esame labai 
stipriai veikiami kaimyninių šalių. 
Jeigu ūkininkai nematys perspek-
tyvų ateityje, turėsime labai blogas 
pasekmes“, – teigė ministras.  

Valstybė 2014–2022 m. į 
pieno ūkių modernizavimą inves-
tavo daugiau kaip 200 mln. eurų. 
Dabar, esant tokiai situacijai rin-
koje, dalis projektų „pakibo ore“. 
„Kalbėsimės su paramos gavėjais 
ir ieškosime sprendimų. Norime 
solidarumo ir iš pieno perdirbėjų. 
Nes jeigu sumažės pieno gamybos 
apimtys, nukentės visi šios rinkos 
žaidėjai“, – sakė ministras K. 
Navickas.

Plytas bokšto statytojai sunešiojo ant nugarų
Po to, kai „Suvalkietyje“ buvo išspausdinta žinutė apie Marijampolėje, Kvietiškyje, esantį vandens bokštą, svajojantį tapti turistų traukos centru, sulaukėme mūsų 

skaitytojos Vidos Slankauskienės telefono skambučio: jos dėdė Vincentas Martinavičius (g. 1933 m.) buvo vienas iš statybininkų, stačiusių šį bokštą. Moteris perskaitė 
jam laikraščio straipsnį, o Vincentas pasidalijo prisiminimais apie 1950-uosius, kuomet bokštas pradėtas statyti.

Dukterėčiai rekomendavus, p. Vincentą telefonu pakalbinome ir mes.

tant Kvietiškio vandens bokštą, 
Vincentas papasakoja ne tik jo, 
bet ir gretimais esančio didžiulio 
pastato – technikumo (dabar 
čia – Marijampolės kolegija) 
pastatymo istoriją.

– Vaikeli, tas bokštas statytas 
apie 1950 m. Tada, dar labai 
jaunas, pradėjau dirbti statybose 
– mokiausi pas meistrą Cikana-

vičių. Tada pra-
dėjome bokštą 
statyti, bet mes 
pastatėme tik 
pirmą aukštą, 
paskui mus nu-
siuntė statyti 
t e c h n i k u m ą , 
tai bokštą baigė 
statyti kita bri-
gada. Bet ma-
tėme, kaip jis 
kilo. O aš tuo 
metu su kitais 
statybininkais 
liejau techni-
kumo pamatus, 
v ė l i a u  b u v o 
mūro darbai, ir 
galiausiai tinka-
vau. Aš tiek ne-
pridirbau, kaip 
Cikanavičius, 
– sako p. Vin-
centas, grįžtant 
prie bokšto te-
mos, – nes dar 
t ik  mokiaus i 
plytas dėlioti 
taip, kaip tai 
d a r ė  p a t y r ę s 
meistras.

Pasak paš-
nekovo, bokš-
tą statė kokius 
metus, o gal tik 

vieną sezoną (žiemomis tuomet 
nedirbdavo). 

Paklaustas, ar į kelių dešim-
čių metrų aukščio bokštą plytas 
užkelti padėdavo kranas, Vin-
centas tik juokiasi:

– Jokių kranų tada nebuvo. 
Pastolius ant pastolių statydavo-
me. Plytas į viršų susinešdavome 
ant kupros. O kas čia tokio!

Bet šitiek plytų – ant nuga-
ros?

– Ne tik bokštą, visą techni-
kumą pastatėme be jokio krano. 
Žmonės ant sprando plytas 
sunešdavo: būdavo tokios specia-
lios lentukės, užsidėdavo vyrai 
jas ant pečių, prikraudavo kokias 
20 ar 30 plytų ir – pirmyn.

20-30 plytų?!
– Raudonos plytos buvo 

plonesnės ir ne tokios sunkios, 
kaip baltos silikatinės (šitos apie 
penkis kilogramus viena svėrė). 
Tai drūtesnis vyras su daugiau 
plytų, ne toks drūtas – mažiau 
jų užsidėję ant sprando į viršų 
užnešdavo, – paprastai, tarsi apie 
glėbį malkų, kalba Vincentas.

Paklaustas, kokie dar Ma-
rijampolės statiniai yra jo ran-
komis statyti, vyras prisimena 
kino teatrą (dabar – „Spindulys“, 
tuomet vadinosi „Pergalė“) – 
jame teko įrenginėti vidų, kloti 
medines grindis, stogą ruberoidu 
dengti. 

– Dar putliųjų verpalų fabri-
ką teko statyti, Sasnavos viduri-
nę mokyklą, – vardija Vincentas. 
Prisimena – nuo 1970-ųjų iki 
1980-ųjų dirbo ir brigadininku, 
ir darbų vykdytoju, dar ir spe-
cialius mokslus tuometiniame 
Vilniaus statybos technikume 
teko baigti. Visą gyvenimą daug 

i r  s u n k i a i 
dirbo.

Tu r b ū t 
įdomu, kuo 
V i n c e n t a s 
užsiima da-
bar, kai jau 
visi gyveni-
mo pastatai 
tvirtai stovi?

– Šaškė-
mis su visu 
p a s a u l i u 
ž a id ž iu ,  – 
n u s t e b i n a 
pašnekovas. 
–  Interne-
tu, žinoma. 
Ž a i d i m a s 
nemokamas, 
tai kiekvie-
ną vakarą su 
dviem trim 
ž a i d ė j a i s 
pažaidžiu, – 
pasakoja. – 
Vienu metu 
žaidžia apie 
20 tūkstan-
čių žaidėjų iš viso pasaulio.

Ir kaip sekasi mūsų pašne-
kovui? 

– Įvairiai, – sako Vincentas.
Bet ne tai svarbiausia – svar-

biausia, kad jam tai didelis 
malonumas! 

Paklaustas, ar galėsime jį 
nufotografuoti, Vincentas su-
tinka: 

– Fotografuokit. Kiba iška-
da?

Pasidomėjome, kodėl kati-
nas, vardu Vabalas (dėl to, kad 
visas juodas), iš trobos staigiai 
dingsta svečius pamatęs, fotogra-
fuotis nenori, Vincentas numoja 

ranka: 
– Tai kad jis nefotogeniškas. 

Nepripažįsta svetimų, net kai 
dukros atvažiuoja – įlenda į rūsį 
ir pasikavoja, – sako malonusis 
pašnekovas.

Ai, vos nepamiršau: Vincento 
rankos ne tik statybos darbams 
tinkamos – jis iš medžio gami-
na taburetes, krėslus, inkilus, 
lesyklėles, sako, pusė rūsio viso 
to gėrio, ir viskas padaryta pra-
sidėjus „tai ligai“ – koronai. Tuo 
metu, kaip žinome, tik namie ga-
lėjai sėdėti ir rankdarbiais užsii-
minėti, kad, statybininkų kalba 
kalbant, stogas nenučiuožtų.

Šį bokštą Vincentas Martinavičius statyti pradėjo 
apie 1950 metus. 

Vincentas Martinavičius: „Fotografuokit. Kiba 
iškada?“

Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka
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Keliauti – vadinasi, gyventi Daiva Klimavičienė
tel. 8 641 20412
el. p. daiva@suvalkietis.lt

Tyrimai kelia nerimą
Kaip minėjo p. Henrieta, 

artėjant vasario 23–26 dienomis 
vyksiančiai Knygų mugei buvo 
atliktas tyrimas, kurio rezultatai 
– žiaurūs: kas trečias lietuvis visai 
neskaito knygų. Niekada, jokių. 
„Microsoft“ taip pat atliko tyrimą, 
kurio duomenimis, jei mes gyve-
name vidutiniškai 75-erius metus, 
vidutiniškai trečdalį – 25 metus!!! 
– praleidžiame internete. Tai apie 
kokią knygą kalbėti? Jai reikia dar 
daugiau laiko. Dar vienas tyrimas 
Lietuvoje parodė, kad trečdalis 
lietuvių Kalėdoms dovanų norėtų 
gauti kelionę, bet patys jų nedo-
vanoja. Kodėl? Nes bijo padova-
noti „ne tą“. Kita vertus, kelionės 
brangu. Bet štai jaunimas keliones 
jau pradeda dovanoti – aišku, ne 
brangiausias, bet tas, kurios pigios, 
visiems įmanomos ir „greitos“.

Kačių nesupaisysi
Lankytojams buvo įdomu, kiek 

kačių dabar apsigyvenusių Suval-
kijos sostinėje. Vis dėlto tikslaus 
jų skaičiaus nepasakysi: katės yra 
katės. Štai viena, ko gero, morčiaus 
paveikta, ėmė ir dingo iš Kvietiškio 
dvaro. Bet, sako Raminta, iki vasa-
ros ji tikrai sugrįš. O ateity kačių 
Marijampolėje tik daugės. 

Vaikams (bet, pasirodo, ne tik 
jiems) buvo smagu surinkti nuo-
traukų – „Kačių kiemelio“ ar „Te-
kančio laiko“ dėliones ir gauti už 

Keliautojų „atlaidai“: švęskime gyvenimą! 
Praėjusį savaitgalį Vilniuje vyko 10-oji tarptautinė turizmo ir aktyvaus laisvalaikio paroda ADVENTUR 2023

Tai kaip keliausime?
Manoma, kad ateityje vis dau-

giau žmonių norės atostogauti ma-
žuose nameliukuose, o ne didžiu-
liuose viešbučiuose. Visi norėsime 
pasinerti į gamtą ir ją atrasti, bet 
tai nereiškia, kad gyvensime „be 
ryšio“: internetas tebebus svarbus, 
kad galėtume čia pat instagrame ar 
feisbuke pasidalinti nuotraukomis 
iš ten, kur esame. 

Pranešime buvo pateikti dar 
vieno tyrimo rezultatai: kokios 
kelionės įdomios skirtingo amžiaus 
keliautojams?

59–77 metų (knygos kultūros 
karta) – net 44 proc. renkasi pažin-
tines keliones, 67 proc. keliautojų 
lanko muziejus, meno galerijas, 
istorines vietoves. Tai karta, kuri 
dar keliauja autobusais.

43–58 metų žmonės vadina-
mi prarastąja karta, užaugusia su 

raktu ant kaklo. Šiai kartai labai 
svarbu pažintinės kelionės, laikas 
su šeima – kaip kompensacija už 
jo trūkumą vaikystėje. Šie žmonės 
keliauja automobiliu, ne su grupe, 
tarsi atsiimdami tik sau skirtą šei-
mos laiką. 

27–42 metų keliautojai beveik 
nesirenka pažintinių kelionių. Jiems 
svarbu pabėgti „į romantiką“, pailsė-
ti dviese ir kad niekas netrukdytų. 

Yra dar viena keliautojų grupė, 
sąlygiškai ją galima pavadinti „Tu gy-
veni tik kartą gyvenime“ – jiems reikia 
ko nors gurmaniško, nematyto, reikia 
„viskas įskaičiuota“, kad nereikėtų 
niekuo rūpintis. Pavyzdžiui, domi-
nuojantis pasirinkimas – viešbučiai 
su čia pat esančiais baseinais. 

Vadinamajai Z kartai (11–27 
metų) labai svarbu neišleisti pinigų. 
Jiems taip pat svarbu, kad „gyvena 
tik kartą gyvenime“. Bet šiame 

segmente jau sugrįžta pažintiniai 
turai ir atsiranda nauja kategorija 
– ypatingi renginiai: dėl vieno ar 
kito renginio, koncerto ar pan. jie 
pasirengę perskristi pasaulį. 

Kas mus gali sustabdyti?
Pasak lėtojo turizmo atstovų, jie 

turi ką pasiūlyti ir knygų kartos at-
stovams, ir jauniausiems. Lėtasis tu-
rizmas gali stipriai TVOTi, sujudinti 
mintis, praplėsti suvokimo ribas. 
TVOT (čia jau rimtai) – pagrindinių 
lėtojo turizmo vertybių santrumpa: 
T – tvarus, V – vietinis, O – orga-
niškas, T – tikras. Vadovaudamiesi 
šiais principais, galime daug giliau 
pažinti Lietuvą ar vietovę, kurioje 
apsistojome, kur atkeliavome. Ga-
lime išmokti gyventi, dirbti, ilsėtis 
atsakingiau, rinktis sveiką, natūralų 
maistą, susipažinti su tradicijomis 
ar prisiminti jas, pajusti autentiką. 

Daug ko mus išmokė ir pandemija, 
kuri natūraliai sulėtino gyvenimo 
tempą ir privertė susivokti, kas iš 
tiesų yra svarbu. Išmokė atrasti savo 
poreikius ir būti savimi.

Reikia nusiteikti
Taip, lėtajam turizmui reikia 

nusiteikti, nes čia nebus bėgimo 
nuo objekto prie objekto, kad 
„užsidėtum pliusiuką“ ar socia-
liniame tinkle pasipuikuotum 
nuotraukomis prie piramidžių. 
Čia nebus skubos. Jei labai pasi-
seks – ir interneto nebus. Bet bus 
mėgavimosi gamta, bendravimo su 
charizmatiškais žmonėmis, galbūt 
pasiirstymo valtele ar pasivažinėji-
mo dviračiais. Bus ramybės, tylos ir 
skanaus vietinio maisto. Žiūrėjimo 
į žvaigždes. Maudynių. Drobės su 
palete ir teptukais. Ir visko, ko tik 
trokšta ilsėtis pasiilgęs žmogus.

Jei yra tekę pajusti malonų kelionių svaigulį, net dabar, dar žiemai nesibaigus, svajojame, kur vėl galėtume nukeliauti pavasarį, vasarą, o gal rudenį. Net jei ir ne-
nukeliausime dėl kokių nors priežasčių, vis tiek naršysime internete ieškodami įdomių pasiūlymų, patogių su „viskas įskaičiuota“ variantų ar, atvirkščiai, tokių, kur tik 
patogios avalynės ir kuprinės tereikia arba ir jų nereikia – kur gali sau išsitiesęs miške ramiai akimis ganyti debesis, klausytis medžių ošimo, skanauti autentišką maistą ir 
būti be ryšio (turiu galvoje internetą). 

Kadangi visų ADVENTURO siūlomų paskaitų išklausyti nebuvo jokių galimybių, lankydamasi šiuose keliautojų „atlaiduose“ rinkausi tai, apie ką galbūt dar ne tiek 
daug kalbama – lėtąjį turizmą. Pranešimą padariusi Lėtojo turizmo asociacijos vadovė Henrieta Miliauskienė nustebino kai kuriais atliktų tyrimų rezultatais. Tikiuosi, 
keletas jų bus įdomūs ir jums. 

Gražiai skambėjo Suvalkija (Sūduva)
Marijampolės turizmo ir verslo informacijos centro SMART Marijampolė vadovė Ieva Vizgirdienė 

su kolegėmis – turizmo informacijos vadybininke Raminta Mačyte ir verslo informacijos vadybininke 
Edita Jonaityte – ne tik miesto murkles, grafienės Pranciškos Butlerienės numylėtas, pristatė. 

tai apdovanojimą. Labai domėtasi 
ir degustacijomis, vykstančiomis 
Suvalkijoje. O jų išties gausu. Kad 
jau stebinti lankytojus, tai stebinti 
– daugelis tik pečiais traukė, gir-
dėdami, kad Šunskuose yra silkių 
kasykla. Buvo galima gaminių iš 
svirplių paskanauti, pluoštinių 
kanapių sėklomis pasimėgauti. 
Vilkaviškiečiai kvietė gilių kavos. 
O naujasis lankstinukas „Mari-
jampolės skoniai“ tirpte ištirpo! 
Ne veltui sakoma, kad meilė Su-
valkijai ateina per skrandį. 

Beje, apie meilę. Buvusieji ma-
rijampoliečiai domėjosi, kaip pasi-
keitė miestas, kas jame naujo, kur 
verta apsilankyti, kai atvyks. Jautėsi 
nostalgija – ilgisi jie Marijampolės, 
tikrai ilgisi. Ir, žinoma, labai gailisi, 
kažkada ją palikę. Daugelis žadėjo 
atvykti į MALONNY simpoziumą 
ir susipažinti su gatvės menu, ap-
lankyti naują muziejų ir dalyvauti 
čia vykstančioje edukacijoje „Arba-
tėlė Bulotų namuose“. O jaunieji 
parodos lankytojai, sužinoję, kad 
Marijampolė šiemet yra Jaunimo 
sostinė, domėjosi renginiais ir pri-
žadėjo atvažiuoti – paglostys Kačių 
kiemelyje katę, kuri norus pildo, 
užsiėmimuose apsilankys ir – kas 
žino – gal svajonių suvalkietį (ar 
suvalkietę) sutiks. 

Kazlų Rūdos kropeliai
Į Suvalkijos stendą viliojo ir 

kvapai – kropelius kepė Kazlų 
Rūdos moterys. Jos patikslino, 
kad tai ne šiaip kropeliai – tai ku-
linarinis paveldas! Jų tešlą ruošė 
ir gražuolius kropelius kepė Eglė 
Simanauskienė. O apie tai, „kaip 
faina yr Kazluos“, pasakojo Turiz-
mo ir verslo informacijos centro 
specialistė Domininka Živelienė. 
Čia yra ne tik ką pamatyti, kur 
dalyvauti, kur apsistoti, bet ir 
kur skaniai pavalgyti (ojojoj, 
kokių skanumynų galite para-
gauti atvykę, ir ne tik kropelių!). 
Tik „pagūglinkit“ – paieškokite 
internete!

„Aš tik pavaduoju Eglutę – geriausią kropelių kepėją visoje 
Kazlų Rūdoje“, – „teisinosi“ prie puodo su kropeliu žnyplėse 
nufotografuota Kazlų Rūdos turizmo ir verslo informacijos centro  
specialistė Domininka Živelienė.

„Susitikime Suvalkijoje!“ – kvietė Marijampolės turizmo ir 
verslo informacijos centro SMART Marijampolė vadovė Ieva 
Vizgirdienė (viduryje) su kolegėmis – Raminta Mačyte (kairėje) 
ir Edita Jonaityte. 

Daivos KLIMAVIČIENĖS  nuotraukos

Kalvarijos krašto muziejaus/Informacijos centro darbuotojos 
ADVENTURO lankytojams pasiūlė superatrakciją – išsiųsti atvir-
laiškius su Kalvarijos vaizdais (atvirukuose esančių nuotraukų 
autorius – Irmantas Šalaševičius). Tai daugeliui (ypač jaunimui) 
buvo tikras iššūkis: užrašyti adresą, sužinoti adresato gatvę, namo 
numerį ir pan. Čia tau ne elektroninis paštas! 

Informacijos specialistė Aistė Čerkauskienė moko lankytoją, 
kaip išsiųsti atvirlaiškį bičiuliams.

Nuotrauka iš muziejaus archyvo
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Bet kokia 
pagalba reikalinga

Pasak antrus metus onkologinių 
ligonių asociacijai „Rūpestėlis“ va-
dovaujančios Romos Karčiauskie-
nės, veiklos kiekvienais metais vis 
daugiau, vis daugiau žmonių nori 
jungtis į asociaciją, turėti POLA 
korteles, kurios sunkiai sergantiems 
gerokai palengvina ligos naštą. 
Onkologinių ligonių asociacija 
„Rūpestėlis“ įkurta 2018 m. gruo-
dį. Jos įkūrėja ir pirmoji vadovė 
Irena Mikalavičienė. Tiek vadovas, 
tiek valdybos nariai asociacijoje 
dirba visuomeniniais pagrindais. 
Šiuo metu asociacija vienija per 
70 narių. Tapti asociacijos nariu 
gali kiekvienas onkologine liga 
sergantis žmogus, turintis POLA 
kortelę ir sumokėjęs stojamąjį ir 
nario mokestį.

POLA korteles savanorės išduo-
da Marijampolės pirminiame svei-
katos priežiūros centre (P. Kriau-
čiūno g. 2, III aukštas, kabinetas 
šalia Ligonių kasų), trečiadieniais 
11–12 val. Marijampolės, Kalva-
rijos, Kazlų Rūdos gyventojams. 
Reikia turėti asmens dokumentą 
ir medicininę pažymą, kurioje 
būtų nurodytas onkologinės ligos 
kodas. Žmonių sulaukiama daug, 
savanorės vos spėja suktis. 

POLA kortelė suteikia galimybę 
gauti nuolaidas vaistinėse partnerių 
paslaugoms ir prekėms. Štai vais-
tinėse perkant vaistą „Detralex“, 
kurio dažnai prireikia agresyvaus 
gydymo nualintiems onkologiniams 
ligoniams, tenka sumokėti apie 20 
eurų už dėžutę, o su POLA kortele 
medikamentą onkologiniai ligoniai 
gali gauti už 3,5 euro nuolaida. 
Žinant, kiek susirgus vėžiu tenka 
išleisti pinigų vaistams, kitoms rei-
kalingoms priemonėms, nuolaida 
vaistams – tikrai didelė pagalba. 
Taip pat turintys POLA korteles 
gali gauti nemokamas konsultaci-
jas: teisines, psichologų, dietologų, 
gydymo alternatyvų. Onkologiniai 
ligoniai gali lankyti kultūros rengi-
nius, kurių Marijampolėje itin daug. 
Kvietimai į koncertus, spektaklius 
nemokami. Ponia Roma džiaugiasi 
talentingų Lietuvos atlikėjų ir jų 
koncertinių firmų atjauta, gerumu. 
„Rolandas Kazlas į savo premjerinį 
spektaklį mums davė 50 kvietimų, 
Merūnas – 40 , Deivis – 30. Tik per 
gruodžio mėnesį asociacija gavo 130 
kvietimų, kuriais galėjo pasinaudoti 
onkologiniai ligoniai. Susirgus 
vėžiu labai svarbu neužsidaryti 
namie tarp keturių sienų su savo 
skausmu. Koncertai, spektakliai 
puiki terapija, tad labai vertiname 
šią pagalbą“, – sako „Rūpestėlio“ 

Kas bendro tarp S. Prūsaičio dainos 
„Kai tau 39“ ir vėžio?

Šiandien minime Pasaulinę kovos su vėžiu dieną. Kova su vėžiu išlieka vienas pagrindinių sveikatos 
politikos prioritetų. Turimais duomenimis, Europoje vėžį yra įveikę daugiau kaip 12 mln. žmonių. 
Moksliniai tyrimai, naujovės ir prevencija yra labai svarbūs kovojant su vėžiu. 

Marijampolėje veikianti onkologinių ligonių asociacija „Rūpestėlis“ dar jauna, skaičiuojanti 
penktus veiklos metus. Bet, pasak asociacijos vadovės Romos Karčiauskienės, jau nuveikta nemažai 
darbų, pasitikėjimą „Rūpestėliu“ išreiškė net 24 Lietuvos onkologinių ligonių asociacijos. Marijam-
polėje turima per 800 POLA (Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija) kortelių turėtojų. 

vadovė. 
Pasak R. Karčiauskienės, šį 

sekmadienį Marijampolės šv. ar-
kangelo Mykolo bazilikoje minint 
Šv. Agotos – Duonos dieną „Rū-
pestėlio“ asociacijos nariai visiems 
atėjusiems dalins ruginės duonos 
riekeles. Ją kepti mokėsi dalyvauda-
mi edukacijoje. Taip atkreips dėmesį 
į šv. Agotos istoriją, sveiką maistą. 

Didelis palengvinimas POLA 
kortelių turėtojams ir tai, kad 
visoje Lietuvoje naudojantis bet 
kokios rūšies transportu galioja 
80 proc. nuolaida.

Bendravimas – reikalingas 
kaip oras

Roma Karčiauskienė pastebi, 
kad onkologiniai ligoniai labiausiai 
stokoja bendravimo. „Telefonu su 
žmonėmis aš prakalbu kas mėnesį 
nuo 800 iki 1000 minučių. Labai 
retai būna, kad paskambinę dėl 
POLA kortelės susirgusieji norėtų 
tik išgirsti informaciją, kaip ją gau-
ti. Paprastai žmonės papasakoja 
viską apie savo ligą. 

Ypač asociacijos nariai džiau-
giasi galimybe keliauti. Pasak 
„Rūpestėlio“ vadovės, kelionių 
tikslas – ne tik pamatyti, pailsėti, 
bet ir atsigauti dvasiškai. Labai 
vertinami ir įsimintini susitikimai 
su kun. A. Toljatu, kun. Astijumi, 
pokalbiai su Palendrių vienuolyno 
vienuoliais. 

Praėjusią vasarą „Rūpestėlis“ 
surengė stovyklą Tytuvėnuose, 
kur žmonės puikiai pailsėjo prie 
Bridvaišio ežero, dalyvavo edu-
kacijoje „Su rožinio malda per 
pasaulį“. Savo suvertus rožinius 
vėliau pašventino Marijampolėje, 
Šv. arkangelo Mykolo mažojoje 
bazilikoje, prie pal. J. Matulaičio 
koplyčios, kur kiekvieną penk-
tadienį 18 val. meldžiamasi už 
onkologinius ligonius.

– 2021 metų vasarą Vytauto 
parke pasodinome Hortenzijų 
alėją. Šios gėlės žiede ir mažuose 
žiedeliuose suradome prasmę, 
kuri vienija mus, onkologinius 
ligonius. Daugiau kaip 30 įvairių 
onkologinių ligonių asociaci-
jų glaudžiasi po POLA skėčiu. 
Hortenzijos žiedas primena skėtį 
iš daugybės mažų žiedelių. Šiuo 
metu POLA bendruomenė Lie-
tuvoje vienija daugiau kaip 30 
tūkst. narių, žmonių sergančių 
onkologinėmis ligomis. Esame 
dėkingi, kad šią gražią mūsų ini-
ciatyvą parėmė ir Marijampolės 
savivaldybė, pratęsdama mūsų 
alėją Vytauto parke, – pasakojo 
R. Karčiauskienė.

Prevencija, psichologinė 
pagalba

Pasak asociacijos vadovės, dažnai 
susirgusiems vėžiu reikia ir rimtos 
psichologo konsultacijos. „Prisime-

nu, kaip kreipėsi pagalbos sutrikę 
tėvai, kai jų vaikas, susirgęs vėžiu, 
atsisakė gydytis. Džiaugiuosi, kad 
jiems pavyko padėti. Taip pat teko 
daug kartų kalbėtis ir su kita ligone, 
nusprendusia niekam nesakyti apie 
savo ligą ir nesigydyti. Vėliau ji pa-
keitė nuomonę. Iš visų tų istorijų, 
kurias išgirstu iš vėžiu susirgusių 
žmonių, būtų galima be vardų 
ir pavardžių knygą parašyti, kad 
visuomenė suvoktų, kokį skausmą, 
kančias išgyvena, kiek daug proble-
mų ir sunkumų bandydami įveikti 
vėžį patiria žmonės.“

Pasak asociacijos vadovės, jie 
turi narių ir iš kitų miestų: Šiaulių, 
Vilniaus, Ignalinos. Vieni ligoniai 
išvyksta gyventi pas vaikus, bet vis 
tiek palaiko ryšį su „Rūpestėliu“, 
kiti tiesiog mažesniame miestelyje 
nenori išsiimti POLA kortelės, nes 
visi aplinkui sužinos, kad štai šis 
žmogus jau serga vėžiu. Žmonėse 
dar vis gyva nuostata, kad apie šią 
ligą nereikia kalbėti, galbūt susirgu-
siems nesinori, kad jų gailėtųsi.

Onkologinių ligonių asociacija 
nemažai nuveikė vėžio prevencijos 
srityje, skaitomos paskaitos, rengiami 
kiti užsiėmimai. Asociacija sėkmingai 
vykdo tęstinius projektus „Kartu 
sveikti lengviau“ ir „Kartu prieš vėžį“, 
finansuojamus iš Savivaldybės skel-
biamų neįgaliųjų integracijos ir svei-
katos rėmimo programų projektų. 
Tai – kelionės, išvykos, dviejų dienų 
stovyklos, renginiai sveikatinimui, 
psichologinės būklės gerinimui. 

„Rūpestėlio“ tikslas 0 šviesti vi-
suomenę. „Kviečiamės profesionalius 
lektorius, onkologus, psichologus. 
Jau ir patys skaitome paskaitas, 
vedame seminarus, kurie galbūt 
yra geriau suprantami žmogui, dar 
nesusidūrusiam su šia liga. Paprastai 
čia kalba patirtis, išgyventa liga. Todėl 
tokie mūsų seminarai, kaip „Ar vėžiai 
žiemoja?“, „Vėžys ne pagal horosko-
pą“ verti dėmesio, nes jie pristatomi 
šmaikščiai ir kartu labai rimtai. Na, 
pagalvokime, kuo ypatinga Sauliaus 
Prūsaičio daina „Kai tau 39“. Taigi 
nuo 37 iki 42 metų labai reikia 
susirūpinti savo sveikata, dalyvauti 
prevencinėse programose, nes pasta-
ruoju metu tai labiausiai vėžio „mėgs-
tama“ žmogaus gyvenimo atkarpa. 
Sergama vis labiau, sergančių amžius 
jaunėja. Šiuo metu daugėja susir-

gimų skrandžio, skydliaukės vėžiu, 
todėl mes ir skatiname, primename, 
dalijame lankstinukus apie prevenci-
nes vėžio programas“, – pasakojo R. 
Karčiauskienė. 

Dėkingi už bendrystę
Onkologinių ligonių asociacija 

džiaugiasi bendryste su VšĮ „Gie-
druma LT“, Lietuvos reabilitacijos 
ir slaugos centro Marijampolės pa-
daliniu. Šią draugystę „Rūpestėliui“ 
pasiūlė Savivaldybės administracijos 
Socialinių reikalų skyriaus vyriausio-
ji specialistė Aušra Parulienė. Įsikūrė 
net speciali grupė „Veikliosios cen-
tro moterytės“.

Pasak R. Karčiauskienės, kai 
kurioms „Rūpestėlio“ veikloms 
ieškoma rėmėjų, nes tai nevyriausy-
binė organizacija, paramos gavėja. 
„Norėdamos įgyvendinti savo 
svajonę siūti paramos kreipėmės 
į UAB „Dovista“, pristatydamos 
savo kūrybinio siuvimo salos „Pa-
dovanok antrą gyvenimą“ projektą. 
Projekto idėja sudomino ir mums 
paramą skyrė VRK darbuotojų 
fondas, esantis Danijoje. VRK yra 
įmonių grupė, kuriai priklauso ir 
UAB „Dovista“, įsikūrusi Mari-
jampolės LEZ. Taigi mes įsigijome 
buitinę siuvimo mašiną, overloką. 
Dabar gyvename įsikūrimo nuo-
taikomis ir kuo greičiau norime 
pradėti siūti, nes pasirinkome tva-
rumo idėją, neišmesti, o persiūti, 
sunaudoti. Pirmieji mūsų pasiūti 
nykštukai nukeliavo pas solistą 
Merūną, aktoriams Rolandui 
Kazlui ir Artūrui Sužiedėliui – kaip 
padėka už galimybę POLA kortelės 
nariams nemokamai apsilankyti jų 
koncertuose ir spektakliuose“, – 
pasakojo Roma Karčiauskienė. 

POLA kortelė šiemet minės savo 
10-metį. Marijampolėje ji dalijama 
nuo 2015 metų. Yra savanorių ko-
manda, kuri pasirašė savanorystės 
sutartis su POLA asociacija. „Labai 
vertiname savanorių Genutės Bur-
dulienės ir Danutės Kubilienės veik-
lą, pagalbą ir konsultacijas onkologi-
niams ligoniams. Džiaugiamės, kad 
praėjusiais metais marijampoliečiai 
gavo vietą POLA valdyboje. Iš 29 
rinkimuose dalyvavusių asociacijų 
24 pasitikėjo mumis, o esame viena 
jauniausių asociacijų“, – sako asoci-
acijos vadovė. 

Pasak R. Karčiauskienės, geras nuovargis, aktyvus gyvenimo 
būdas – priešnuodis vėžiui. 

Nuotrauka iš asmeninio albumo 

Šypsenos vienija Rūpestėlio narius.

Danguolės MICUTIENĖS nuotrauka 

Savanorės Danutė Kubilienė ir Genutė Burdulienė POLA 
korteles dalina kiekvieną trečiadienį. 

Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka 



TV p r o g
r a m s

o 

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 
Žinios.
6.40 Labas rytas, Lietuva.
8.55 „Pagalbos šauksmas“.
9.40 „Alpių detektyvai“.
10.30 „Paskutinis pėdsa-
kas“.
11.15 „Euromaxx“.
11.30 Kas ir kodėl? 
12.00 „Egiptas iš paukščio 
skrydžio“.
13.00 Beatos virtuvė. 
14.00, 15.00, 16.00 Ži-
nios.
14.20 Laba diena, Lietuva.
16.15 „Ist Endo seserys“.
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 „Vikingai“.
23.45 „Alpių detektyvai“.
0.30 Mano pasas meluoja.
1.00, 2.00 LRT radijo ži-
nios.
1.05 Daiktų istorijos.

6.00 Animacija.
6.50 Turtuolė varguolė.
8.00 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.
10.00 „Rimti reikalai“.
10.30 KK2 penktadienis.
12.00 Vidurdienio žinios.
13.20 Turtuolė varguolė.
14.30 „Būk mano saulė.
15.30 „Tu man gražiausia“.
16.30 Labas vakaras, Lie-
tuva.
18.30 Žinios.
19.30 KK2. 
20.00 Nuo... Iki...

6.02 Legendos. Šiandien ir 
visados. 
7.00 Veranda.
7.30 Šventadienio mintys. 
8.00 Išpažinimai.
8.30 Ryto suktinis.
9.00 Čia mano sodas.
9.30 Gamtininko užrašai.
10.00 Gustavo enciklope-
dija.
10.30 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai. 
11.30 Mano geriausias 
draugas. 
12.00 „Gyvybės metai Afri-
koje“.
12.55 „Florida. Saulėtoji 
valstija“ (dok.).
13.55 „Agata Kristi. Mįslin-
gos žmogžudystės“.
15.30 Žinios. 
15.45 Istorijos detektyvai. 
16.45 Duokim garo!
18.00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės.
18.30 Žinios. Sportas. Orai 
(su vertimu į gestų k.).
19.00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“.
19.30 Savaitė. 
20.30 Panorama.
21.00 „Trolių ferma“ (vai-
dybinis).
21.055 3 minutės iki kino. 
22.00 „Operacija „O2“ 
(vaidybinis).
23.45 „Nevykėliai“ (kome-
dija).
1.20 „Man esi viskas“ (me-
lodrama).

6.00 Animacija.
9.10 „Tintino nuotykiai. 
Vienaragio paslaptis“ (ani-
macinis).
11.15 „Šunų viešbutis“ (ko-

medija).
13.20 „Laukinių žmonių 
medžioklė“ (komedija).
15.25 „Mano superbuvu-
sioji“ (komedija).
17.20 Teleloto. 
18.30 Žinios.
19.30 Lietuvos balsas.
21.50 „Plėšriosios paukštės 
ir fantastiškoji Harlė Kvin“ 
(nuotykių).
0.05 „Baudėjas“ (trileris).

6.00 Info komentarai.
7.00 Baltijos galiūnų ko-
mandų čempionatas. 
8.00 Pričiupom!
8.30 Tauro ragas. 
9.00 Tarptautinis galiūnų 
turnyras.
10.05 „Padėtis nevaldoma. 
Žmonijos katastrofos“.
11.20 „Povandeninė visata“.
12.30 „Lenktynės aplink 
pasaulį“.
13.50 Nacionaliniai darbo 
ypatumai.
14.50 Ekstrasensų mūšis.
17.00 „Betsafe“–LKL čem-
pionatas: Panevėžio „7Bet-
Lietkabelis“ – Šiaulių „Šiau-
liai“. Tiesiogiai.
19.30 Pasvalio „Pieno 
žvaigždės“ – Klaipėdos 
„Neptūnas“. Tiesiogiai.
21.45 Kas juoksis paskuti-
nis? 
22.30 „Gyvi numirėliai“.
23.30 „Sumažinti žmonės“ 
(komedija).

6.00 Animacija.
9.00 Svajonių ūkis.
9.30 La maistas.
10.00 Pasaulis pagal mote-
ris.
11.00 Svajonių sodai.

12.00 Geriausi gyvūnų tė-
vai.
13.10 „Laris Kraunas“ (me-
lodrama).
15.10 „Dar nebučiuota“ 
(komedija) .
17.20 Lietuvis pas lietuvį.
18.30 Žinios.
19.30 „Panelės Peregrinės 
ypatingų vaikų namai“ 
(drama).
22.00 „Brangus krovinys“ 
(komedija).
23.55 „Sniego traukinys“ 
(drama).

6.05 Animacija.
10.00 7 Kauno dienos. 
10.30 Tikėjimas ir gyveni-
mas. 
11.00 Kelias. 
11.30 Menora. 
12.00 Šventadienio mintys.
12.30 Šv. Mišios iš Vilniaus 
šv. Vyskupo Stanislovo ir šv. 
Vladislovo arkikatedros ba-
zilikos. Tiesiogiai.
13.45 „Pasaka apie auksinį 
talerį“ (pasaka).
14.45 „Zogis ir skraidantys 
gydytojai“ (animacinis).
15.15 „Vikingas Halvdanas“ 
(nuotykių).
16.50 Nepamirštas Vilnius.
17.00 Stambiu planu. 
18.00 Išpažinimai.
18.30 Kultūros diena.
19.00 „Kaunas Jazz 2022“.
20.30 Panorama.
21.00 Žiemojimas su opera. 
21.30 „Hofmano pasakos“ 
(opera).
0.35 Fokusas.
1.05 „Operacija „O2“ (vai-

dybinis).

6.00 „Neišsižadėk“.
8.00 Kuriantys Lietuvą. 
8.30 Kaimo akademija. 
9. 00 „Aiškiaregė“.
10.00 Krepšinio pasaulyje.
10.30 Gyvenimas versle.
11.00 Sveikatos kodas.
12.00 „Pėdsakas“.
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 „Gelbėjimo tarnyba 
9“.
21.30 Susikirtimo linijos. 
22.00 Pusvalandis su Valat-
ka. 
22.30 Žinios.
23.00 „Pėdsakas“.
1.00 „Teisingumo agentai“ 
.

6.10 100 metų propagan-
dos. 
6.40 Gynybinis paveldas 
Lietuvoje. 
7.10 „Žiniuonis“.
8.10 „Danė Lovinski“.
10.10 „Kandisė Renuar“.
11.20 „Mirtis rojuje“.
12.30 Laisvės pamokos. 
Šiaulių sąjunga – patriotiz-
mo kalvė.
13.00 Partizaninis judėji-
mas Sūduvoje.
13.30 Greitosios medicinos 

pagalbos reforma.
14.00 Geroji Naujiena. Vil-
kaviškio vyskupijos šeimos 
centrui 25-eri.
14.40 Marijampolės savai-
tė.
15.10 Sveikinimų koncer-
tas. 
15.45 „Pavogtas gyveni-
mas“.
17.45 „Raudonas kamba-
rys“.
18.45 „Šeimos reikalai“.
19.45 „Praktikantė“.
21.00 „Prancūziška žmog-
žudystė. Mirtis Omahos 
paplūdimyje“.
23.05 „Išdavystė“ (drama). 
1.20 „Kaponė“ (biografinė 
drama).

6.00 Sandėlių karai.
6.30 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai.
7.30 Ekspedicija su S. Bek-
šalu.
8.30 Kalnų vyrai.
9.30 Vienam gale kablys.
10.00 Praeities žvalgas.
10.30 E „gazas“ dugnas.
11.00 Antinų dinastija.
11.30 Ledynmečio milži-
nai.
12.40 Laukinė Kolumbija.
13.55 Išlikimas.
15.00 Pragaro kelias.
16.00 Sandėlių karai.
18.00 Lombardų žvaigždės.
19.00 Žaidimų žaidimas su 
Ellen.
20.00 NBA rungtynės Or-
lando „Magic“ – Šarlotės 
„Hornets“. Tiesiogiai.
22.30 „NBA Action“. 
23.00 Žinios.

0.00 „Lūžio taškas“ (veiks-
mo).

6.25 Tik tai, kas tikra.
7.00 Animacija.
12.00 Sveikas rytojus.
13.00 Džeimis. gaminkite 
ir tuo mėgaukitės.
13.30 Džeimio ir Džimio 
maisto kovos klubas.
14.30 Mano namų taisy-
klės.
16.00 „Itališka meilė“.
17.00 „Moterų daktaras“.
18.00 „Kaip apdumti suk-
čių“ (detektyvas).
20.00 Labanakt, vaikučiai.
21.00 „Kitos moters vaikas“ 
(melodrama).
23.00 „Šarka ir kapitonas“ 
(melodrama).
0.55 „Kai meilė pasibeldžia 
į duris“ (melodrama).

6.00 Žinios.
7.00 KK2.
9.00 Nuo... Iki...
10.00 Bus visko.
11.00 Gyvūnų pasaulis.
11.30 „Ledynų paslaptys“.
13.30 KK2 penktadienis.
15.00 Šeškinės 20. 
16.00 Bus visko.
17.00 Nuo... Iki...
18.00 Bučiuoju. Rūta.
19.00 Praeities kartų liudy-
tojai. 
19.30 Miesto kino teatrų 
istorijos. Vilnius. 
20.00 KK2.
21.00 Miško atspalviai.
21.30 Gyvūnų pasaulis.
22.00 Žinios.
23.00 „Ledynų paslaptys“.
0.00 Tarptautinis galiūnų 
turnyras.
1.00 KK2 penktadienis.

6.10 100 metų propagan-
dos.
6.40 Gynybinis paveldas 
Lietuvoje. 
7.10 „Žiniuonis“.
8.10 „Danė Lovinski“.
10.10 „Kandisė Renuar“.
11.20 „Mirtis rojuje“.
12.30 Dešimčia metų jau-
nesni.
13.30 Sveikinimai. 
15.45 „Pavogtas gyveni-
mas“.
17.45 „Raudonas kamba-
rys“.
18.45 „Šeimos reikalai“.
19.45 „Praktikantė“.
21.00 „Mirtis Omahos pa-
plūdimyje“ (detektyvas).
23.05 „Išdavystė“ (drama).
1.20 „Kaponė“ (biografinė 
drama).

7.00 Ledo ritulio čempionų 
lyga. Pusfinalis. 
9.20 „Optibet“ ledo ritulio 
lyga. Kaunas „City“ – „Di-
namo Riga“. 
11.10 Italijos LBA krepšinio 
lyga. 
13.00 2023 LRF Taurės Fi-
nal 4. Moterų taurės finalas. 
Tiesiogiai.
15.00 Grappling lT. 
15.30 2023 LRF Taurės Fi-
nal 4. Vyrų taurės finalas. 
Tiesiogiai.
17.30 Penkiakovė. Pasaulio 
taurė. 
18.00 Italijos LBA krepšinio 
lyga. Tiesiogiai.
20.00 Penkiakovė. Pasaulio 
taurė. 
21.30 Vokietijos BBL krep-
šinio lyga. Tiesiogiai.
23.30 Vienas čempionatas.

21.00 „Rimti reikalai“.
21.30 Žinios.
22.30 „Įtūžęs“ (trileris).
0.15 „Juodasis sąrašas“.
1.15 „Plėšriosios paukštės 
ir fantastiškoji Harlė Kvin“ 
(nuotykių).

6.00 „Kalnietis“.
7.00 Mano virtuvė geriau-
sia.
8.25 „Vandens policija“.
9.25 Iškvietimas.
11.25 Nacionaliniai darbo 
ypatumai.
12.20 „Kalnietis“.
13.20 Mano virtuvė geriau-
sia.
14.50 „Vandens policija“.
15.55 „Šuo“.
17.00 Info diena.
17.30 „Mentalistas“.
18.30 „Betsafe“–LKL čem-
pionatas. Alytaus „Wolves“ 
– Kauno „Žalgiris“. Tiesio-
giai.
21.00 „Mirties apsas“ (siau-
bo).
22.50 „Gyvi numirėliai“.
23.50 „Sumažinti žmonės“ 
(komedija). 

6.00 Animacija.
10.00 „Mažoji našlė“.
11.00 „Dėl meilės paauko-
siu viską“.
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 Karštai su tv3.lt.

21.00 „Savo akimis“. 
21.30 Žinios.
22.30 „Konanas barbaras“ 
(veiksmo).
0.50 „Čikagos ugniage-
siai“.
1.50 „Greitojo reagavimo 
būrys“. 

6.05 Nuomonę ant stalo!
7.00 Kas ir kodėl?
7.30 Beatos virtuvė. 
8.30 Fokusas. 
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Kas geresnio, kaimy-
ne? 
12.00 „Erdvės menas“.
12.30 „Architektūra žmo-
gui“.
13.00 Smalsumo genas.
13.30 Prognozė.
14.00 Sveikinimų koncer-
tas.
15.35 Šoka Lietuva.
15.50 „Paskutinis pėdsa-
kas“.
16.35 Gustavo enciklope-
dija. 
17.05 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai. 
18.00 „Kalnų daktaras“.
18.45 „Euromaxx“.
19.00 Mūšio laukas
19.30 „Georgia O’Keeffe. 
Dailininkė iš Laukinių Va-
karų“ (dok.).
20.30 Panorama.
21.30 65-ieji GRAMMY 
apdovanojimai.
0.15 DW naujienos.
0.30 Dabar pasaulyje. 
0.55 Gimę tą pačią dieną. 
1.50 Savaitė.

5.15 Vantos lapas. 
5.45 Bušido ringas.
6.30 „Reali mistika“.
7.30 „Aiškiaregė“.
10.00 „Gelbėjimo tarnyba 
9“.
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 Susikirtimo linijos.
19.00 Vieno nusikaltimo 
istorija“.
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 „Uždraustas vaisius“.
9.00 „Sužeista širdis“.
10.00 „Moteris“.
11.00 „Danė Lovinski“.
12.00 MARIJAMPOLĖS 
SAVAITĖ. 
12.30 Vyrų šešėlyje.
13.00 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“.
14.00 „Be namų negerai“.
15.00 „Anupama“.
16.00 Keičiu žmoną.
17.00 Šeimyninės melodra-

mos.
18.00 Geroji Naujiena. Vil-
kaviškio vyskupijos Šeimos 
centrui 25-eri.
18.30 Marijampolės žinios. 
19.00 Atviros širdies fondas 
„Digi klasė“. 
19.30 Svarbiausia.lt. 
20.00 Marijampolės žinios. 
20.30 Laikinosios sostinės 
beieškant. Transportas. 
21.00 „Užjūrio detektyvai“.
23.10 Marijampolės žinios. 

6.30 „Havajai 5.0“.
7.30 Nuogi ir įbauginti.
8.30 Autopilotas.
9.00 „Gazas“ dugnas.
9.30 „Moderni šeima“.
10.00 „Šviesoforas“. 
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Vedęs ir turi vaikų“.
12.30 „Paskutinis žmogus 
Žemėje“.
13.00 Kulinarijos meistras.
14.00 Nuogi ir įbauginti.
15.00 „CSI kriminalistai“.
16.00 „Havajai 5.0“.
18.00 „Šviesoforas“.
19.00 „Vedęs ir turi vaikų“.
20.00 „Paskutinis iš vyrų“.
21.00 „Gaujų karai. Prin-
cai“. 
22.00 „Linkėjimai iš Pary-
žiaus“ (trileris).
23.55 „Mirusiųjų diena. 
Kruvina kilmė“ (siaubo).
1.35 „CSI kriminalistai“.

6.05 Sveikas rytojus.
7.00 Animacija.
8.00 TV pagalba.
10.00 „Ambasadoriaus du-

kra“.
12.00 „Aistros spalva“.
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 „Vestuvių metinės“ 
(melodrama).
23.00 „Palikimas“.
1.00 TV pagalba.

6.00 Žinios.
7.00 Bus visko.
8.00 Bučiuoju. Rūta.
9.00 Nuo... Iki...
10.00 Gyvūnų pasaulis.
10.30 „Nutylėti Arkties ka-
rai“.
11.30 KK2.
13.30 Vidurdienio žinios.
14.30 KK2 penktadienis.
16.00 „Paslaptingoji Že-
mė“.
17.00 Info diena. 
18.00 Info komentarai.
18.30 „Nutylėti Arkties ka-
rai“.
19.30 Info komentarai.
20.00 Info diena.
21.00 „Paslaptingoji Žemė.
22.00 Labas vakaras, Lietu-
va. 
0.00 Dabar pasaulyje. 
0.30, 2.00 Info diena.
1.30 Info komentarai.

6.00 „Atpildo gėlės“.
7.00 Šeimyninės melodra-
mos.
8.00 „Uždraustas vaisius“.
9.00 „Sužeista širdis“.
10.00 „Moteris“.

11.00 „Danė Lovinski“.
12.00 „Mano gyvenimas – 
vien žmogžudystės“.
13.00 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų sky-
rius“.
14.00 „Be namų negerai“.
15.00 „Anupama“.
16.00 Keičiu žmoną.
17.00 Šeimyninės melodra-
mos.
18.00 „Atpildo gėlės“.
19.00 „Mano gyvenimas – 
vien žmogžudystės“.
20.00 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“.
21.00 „Užjūrio detektyvai“.
23.10 „Mirtis Omahos pa-
plūdimyje“.
1.15 „Verpetai“.

7.00 Turkijos krepšinio ly-
ga. 
8.50 „Optibet“ ledo ritulio 
lyga. „Kaunas City“ – „Priz-
ma“.
10.40 Italijos LBA krepšinio 
lyga. 
12.30 „Optibet“ ledo ritulio 
lyga.
14.20 Salės futbolas A lyga. 
FK „Bruklinas“ – ŠSPC-Ra-
dviliškis.
15.50 Pasaulio galiūnai.
16.20 Italijos LBA krepšinio 
lyga.
18.10 Vokietijos BBL krep-
šinio lyga.
20.00 Pasaulio galiūnai. 
20.30 Futbolo klubų kara-
liai.
21.00 Vienas čempionatas.
23.15 Portugalijos „Liga 
Portugal“ futbolo lyga. Tie-
siogiai.
1.10 Vienas čempionatas.

Pirmadienis, vasario 6 d.

Sekmadienis, vasario 5 d.
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6.02 Labas rytas, Lietuva.
8.55 „Leipcigo kriminalinė 
policija“.
9.40 „Alpių detektyvai“.
10.30 „Paskutinis pėdsakas“.
11.15 „Euromaxx“.
11.30 Kas ir kodėl? 
12.00 „Egiptas iš paukščio 
skrydžio“.
13.00 Gyvenk kaip galima 
švariau. 
13.30 Gamtininko užrašai.
14.00, 15.00, 16.00 Žinios.
14.20 Laba diena, Lietuva.
16.15 „Ist Endo seserys“.
17.15 „Ponių rojus“.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Svarbi valanda.
19.30 (Ne)emigrantai. 
20.30 Panorama.
21.30 Nacionalinė ekspedi-
cija. 
22.30 Dviračio žinios. 
23.00 „Vikingai“.
23.45 „Alpių detektyvai“.
0.30 Čia mano sodas. 
1.00, 2.00 LRT radijo žinios.
1.05 (Ne)emigrantai. 

6.00 Animacija.
6.50 Turtuolė varguolė.
8.00 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“.
10.00 „Rimti reikalai“.
11.00 Nuo... Iki... 
12.00 Vidurdienio žinios.
13.20 Turtuolė varguolė.
14.30 „Būk mano saulė“.
15.30 „Tu man gražiausia“.
16.30 Labas vakaras, Lietuva. 
18.30 Žinios.
19.30 KK2. 
20.00 Bus visko. 

6.02 Labas rytas, Lietuva.
8.55 „Leipcigo kriminalinė 
policija“.
9.40 „Alpių detektyvai“.
10.30 „Paskutinis pėdsakas“.
11.15 „Euromaxx.
11.30 Kas ir kodėl? 
12.00 „Neregėtas Iranas“.
13.00 (Ne)emigrantai.
14.00, 15.00, 16.00 Žinios.
14.20 Laba diena, Lietuva.
16.15 „Ist Endo seserys“.
17.15 „Ponių rojus“.
18.00 Kas ir kodėl? 
18.30 Svarbi valanda.
19.30 Tai kur toliau?
20.30 Panorama.
21.30 Lietuva kalba. 
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Vikingai“.
23.45 „Alpių detektyvai“.
0.30 Langas į valdžią. 
1.00, 2.00 LRT radijo ži-
nios.
1.05 Tai kur toliau? 

6.00 Animacija.
6.50 Turtuolė varguolė.
8.00 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“.
10.00 „Rimti reikalai“.
11.00 Bus visko.
12.00 Vidurdienio žinios.
13.20 Turtuolė varguolė.
14.30 „Būk mano saulė“.
15.30 „Tu man gražiausia“.
16.30 Labas vakaras, Lietu-
va. 
18.30 Žinios.
19.30 KK2. 
20.00 Šeškinės 20. 
21.00 „Rimti reikalai“.
21.30 Žinios.

21.00 „Rimti reikalai“.
21.30 Žinios.
22.30 „Keršto įstatymas“ (tri-
leris).
0.15 „Juodasis sąrašas“.
1.15 „Įtūžęs“ (trileris). 

6.00 „Kalnietis“.
7.00 Mano virtuvė geriausia.
8.25 „Vandens policija“.
9.25 „Šuo“.
10.35 Iškvietimas.
11.35 „Mentalistas“. 
12.30 „Kalnietis“.
13.30 Mano virtuvė geriausia.
14.50 „Vandens policija“.
15.55 „Šuo“.
17.00 Info diena.
17.30 „Mentalistas“.
18.30 „CSI kriminalistai“.
19.30 „FTB. Ieškomiausi“.
20.30 Pričiupom!
21.00 „Išlaipinimo zona“ 
(veiksmo).
23.05 „Mirties apsas“ (siau-
bo).
0.55 „Spec. būrys. Išlieka sti-
priausi. Įžymybės“.
2.00 „FTB. Ieškomiausi“.

6.00 Animacija.
7.45 Karštai su tv3.lt.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Mažoji našlė“.
11.00 „Dėl meilės paaukosiu 
viską“.
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 Prieš srovę.
21.00 „Savo akimis“. 
21.30 Žinios.
22.30 „Anapus horizonto“ 
(nuotykių).
0.45 „Čikagos ugniagesiai“.
1.45 „Greitojo reagavimo bū-
rys“. 

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 „Ribos“.
13.00 Atspindžiai.
13.30 Pasivaikščiojimai. 
14.00 Duokim garo! 
15.10 Mano pasas meluoja. 
15.40 Šoka Lietuva.
15.50 „Paskutinis pėdsakas“.
16.35 Veranda. 
17.05 „Georgia O’Keeffe. 
Dailininkė iš Laukinių Vaka-
rų“ (dok.).
18.00 „Kalnų daktaras“.
18.45 „Euromaxx“.
19.00 7 Kauno dienos. 
19.30 „Metropolitano meno 
muziejuje“.
20.20 Nepamirštas Vilnius.
20.30 Panorama.
21.30 „Laisvės kaina. Sąjū-
dis“.
22.30 Kultūros diena.
23.00 Tai kur toliau? 
23.55 Vytautas Mačernis. 
0.00 DW naujienos.
0.15 Dabar pasaulyje.

0.40 Gimę tą pačią dieną. 
1.40 Širdyje lietuvis. 

5.30 Nauja diena. 
6.30 „Reali mistika“.
7.30 „Azija 3600“.
8.00 „Neišsižadėk“.
9.00 „Vieno nusikaltimo isto-
rija“.
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 „Paranormalūs atvejai. 
911“.
18.30 „Neatrasta Rusija“.
19.00 Vieno nusikaltimo is-
torija“.
20.50 „Aiškiaregė“.
21.25 „Paslaptys“.
23.00 Lietuva tiesiogiai.
23.30 „Paranormalūs atvejai. 
911“.
0.30 „Teisingumo agentai“.
1.30 „Reali mistika“.

7.30 Marijampolės žinios. 
8.00 „Uždraustas vaisius“ 
(57). N-7. 2018 m. Telenove-
lė. Turkija.
9.00 „Sužeista širdis“.
10.00 „Moteris“.
11.00 „Danė Lovinski“.
12.00 Marijampolės žinios. 
12.30 Atviros širdies fondas 

„Digi klasė“.
13.00 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“.
14.00 „Be namų negerai“.
15.00 „Anupama“.
16.00 Keičiu žmoną.
17.00 Šeimyninės melodra-
mos.
18.00 Aš ateinu „Blue Yel-
low“. 
18.30 Marijampolės žinios. 
19.00 Niekada nepalikę savo 
miesto. Kūrėjai.
19.30 Pabėgę nuo karo.
20.00 Marijampolės žinios. 
20.30 Kai kalba lėlės.
21.00 „Purpurinės upės. Juo-
dasis mėnulis“.
23.05 Marijampolės žinios. 

5.40 „Prakeikti“.
7.30 Nuogi ir įbauginti.
8.30 Lombardų žvaigždės.
9.00 E „gazas“ dugnas.
9.30 „Šviesoforas“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Vedęs ir turi vaikų“.
12.30 „Paskutinis žmogus Že-
mėje“.
13.00 Kulinarijos meistras.
14.00 Nuogi ir įbauginti.
15.00 „CSI kriminalistai“.
16.00 „Havajai 5.0“.
18.00 „Šviesoforas“. 
19.00 „Vedęs ir turi vaikų“.
20.00 „Paskutinis iš vyrų“.
21.00 „Gaujų karai. Princai“. 
22.00 „Kita nuomonė“ (trile-
ris).
0.00 „Bošas“ (mistinis).
1.05 „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 „Aistros spalva“.
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 „Gražiausias pasaulio 
kampelis“ (melodrama).
23.00 „Palikimas“.
1.00 TV pagalba. 

6.00, 7.30, 9.00 Info diena.
7.00, 8.30, 10.00 Info komen-
tarai.
10.30 „Nutylėti Arkties ka-
rai“.
11.30 Labas vakaras, Lietuva.
13.30 Vidurdienio žinios.
14.30 Nuo... Iki...
15.30 KK2.
16.00 „Paslaptingoji Žemė“.
17.00 Info diena. 
18.00 Info komentarai.
18.30 „Nutylėti Arkties ka-
rai“.
19.30, 1.30 Info komentarai.
20.00, 0.30, 2.00 Info diena. 
21.00 „Paslaptingoji Žemė“.
22.00 Labas vakaras, Lietuva.
0.00 Dabar pasaulyje.

6.00 „Atpildo gėlės“.

7.00 Šeimyninės melodramos.
8.00 „Uždraustas vaisius“.
9.00 „Sužeista širdis“.
10.00 „Moteris“.
11.00 „Danė Lovinski“.
12.00 „Mano gyvenimas – 
vien žmogžudystės“.
13.00 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“.
14.00 „Be namų negerai“.
15.00 „Anupama“.
16.00 Keičiu žmoną.
17.00 Šeimyninės melodra-
mos.
18.00 „Atpildo gėlės“.
19.00 „Mano gyvenimas – 
vien žmogžudystės“.
20.00 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“.
21.00 „Purpurinės upės. Juo-
dasis mėnulis“.
23.05 „Užjūrio detektyvai“. 
1.15 „Verpetai“.

7.00 Italijos LBA krepšinio 
lyga. 
10.40 Valensijos maratonas.
13.20 LRF Taurės finalas. 
Kauno „Granitas-Karys“ – 
Vilniaus VHC „Šviesa“.
14.50 Šiaurės Europos krepši-
nio lyga.
16.40 Portugalijos „Liga Por-
tugal“ futbolo lyga.
18.30 LRF Taurės Finalas. 
Alytaus RK „Varsa“ – Klaipė-
dos „Dragūnas“.
20.00 Grappling lT. 
20.30 Futbolo Dievai. 
21.00 Portugalijos „Liga Por-
tugal“ futbolo lyga.
22.50 Vienas čempionatas.
1.30 Italijos LBA krepšinio 
lyga. 

22.30 „Pašėlęs Maksas. Įtū-
žio kelias“ (nuotykių).
0.50 „Juodasis sąrašas“.
1.50 „Keršto įstatymas“ (tri-
leris).

6.00 „Kalnietis“.
7.00 Mano virtuvė geriausia.
8.25 „Vandens policija“.
9.25 „Šuo“.
10.35 „CSI kriminalistai“.
11.35 „Mentalistas“.
12.30 „Kalnietis“.
13.30 Mano virtuvė geriau-
sia.
14.50 „Vandens policija“.
15.55 „Šuo“.
17.00 Info diena.
17.30 „Mentalistas“.
18.30 „CSI kriminalistai“.
19.30 „FTB. Ieškomiausi“.
20.30 Pričiupom!
21.00 „Amerikietis“ (veiks-
mo).
23.10 „Išlaipinimo zona“ 
(veiksmo).
1.15 „Spec. būrys. Išlieka sti-
priausi. Įžymybės“.

6.00 Animacija.
7.45 Prieš srovę.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Mažoji našlė“.
11.00 „Dėl meilės paaukosiu 
viską“.
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 „Savo akimis“. 

21.30 Žinios.
22.30 „Šnipas, kuris mane 
išdūrė“ (komedija).
0.55 „Čikagos ugniagesiai“ 
(drama).
1.55 „Greitojo reagavimo 
būrys“.

6.05 (Ne)emigrantai. 
7.00 Kas ir kodėl? 
7.30 Stambiu planu. 
8.30 Tikėjimas ir gyvenimas. 
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Mes iš Ukrainos. 
12.00 Širdyje lietuvis. 
13.00 Laikinosios sostinės 
fenomenas. 
13.30 „Euromaxx“.
14.00 In memoriam Vi-
dmantas Bartulis. 
15.05 Vilnius 700. Muzikinė 
kelionė laiku.
15.35 Prisiminkime. 
15.50 „Paskutinis pėdsakas“.
16.35 7 Kauno dienos. 
17.05 „Metropolitano meno 
muziejuje“.
18.00 „Kalnų daktaras“.
18.45 Magijos mokslas. 
18.55 Krepšinis. Europos 
taurė. Panevėžio „7bet-Liet-
kabelis“ – Venecijos „Umana 
Reyer“. Tiesiogiai.
21.00 Koncertuoja „Brahms 
trio“.
22.45 „Ribos“.
23.45 „Euromaxx“.
0.00 DW naujienos.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Gimę tą pačią dieną. 
1.40 Legendos. Šiandien ir 
visados.

5.30 Nauja diena. 
6.30 „Reali mistika“.
7.30 „Azija 3600“.
8.00 „Neišsižadėk“.
9.00 „Vieno nusikaltimo is-
torija“.
10.00 „Pėdsakas“.
11.00 „Paslaptys“.
12.00 „Neatrasta Rusija“.
12.30 1800 kampu.
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 „Paranormalūs atvejai. 
911“.
18.30 Klausimėlis. 
19.00 „Vieno nusikaltimo is-
torija“.
20.50 „Aiškiaregė“.
21.25 „Paslaptys“.
23.00 Lietuva tiesiogiai.
23. „Paranormalūs atvejai. 
911“.
0.30 „Teisingumo agentai“.
1.30 „Reali mistika“.

7.30 MARIJAMPOLĖS ŽI-
NIOS.
8.00 „Uždraustas vaisius“.
9.00 „Sužeista širdis“.
10.00 „Moteris“/
11.00 „Danė Lovinski“.
12.00 Marijampolės žinios. 
12.30 Pabėgę nuo karo.
13.00 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“.
14.00 „Be namų negerai“.
15.00 „Anupama“.

16.00 Keičiu žmoną.
17.00 Šeimyninės melodra-
mos.
18.00 Atraskime Sūduvą. 
Unikalus plaktukų muziejus.
18.30 Marijampolės žinios.
19.00 Savivaldybių tarybų ir 
merų rinkimai 2023. Studijo-
je – Lietuvos socialdemokratų 
partijos kandidatai į Mari-
jampolės savivaldybės tarybą. 
Tiesiogiai.
19.45 Marijampolė – kultū-
ros sostinė 2018.
20.00 Marijampolės žinios. 
20.30 Pasirinkę Lietuvą.
21.00 „Purpurinės upės. At-
pirkimas“.
23.10 Marijampolės žinios. 

5.40 „Prakeikti“.
7.30 Nuogi ir įbauginti,
8.30 Lombardų žvaigždės.
9.00 Vienam gale kablys.
9.30 „Šviesoforas“. 
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Vedęs ir turi vaikų“.
12.30 „Paskutinis žmogus 
Žemėje“.
13.00 Kulinarijos meistras.
14.00 Nuogi ir įbauginti.
15.00 „CSI kriminalistai“.
16.00 „Havajai 5.0“.
18.00 „Šviesoforas“. 
19.00 „Vedęs ir turi vaikų“.
20.00 „Paskutinis iš vyrų“.
21.00 „Gaujų karai. Princai“. 
22.00 „Svetimi namai“ (drama).
0.15 „Bošas“.
1.20 „Bulis“.

6.00 La maistas.

6.30 Virtuvės istorijos.
7.00 Animacija.
8.00 TV pagalba.
10.00 „Ambasadoriaus du-
kra“.
12.00 „Aistros spalva“.
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 „Žiemos atostogos“ 
(melodrama).
22.55 „Palikimas“.
0.55 TV pagalba.

6.00, 7.30, 9.00 Info diena.
7.00, 8.30, 10.00 Info ko-
mentarai.
10.30 „Nutylėti Arkties ka-
rai“.
11.30 Labas vakaras, Lietu-
va.
13.30 Vidurdienio žinios.
14.30 Bus visko.
15.30 KK2.
16.00 „Paslaptingoji Žemė“.
17.00 Info diena. 
18.00 Info komentarai.
18.30 „Nutylėti Arkties ka-
rai“.
19.30 Info komentarai.
20.00 Info diena. 
21.00 „Paslaptingoji Žemė“.
22.00 Labas vakaras, Lietu-
va.
0.00 Dabar pasaulyje. 
0.30, 2.00 Info diena.
1.30 Info komentarai.

6.00 „Atpildo gėlės“.
7.00 Šeimyninės melodra-
mos.

8.00 „Uždraustas vaisius“.
9.00 „Sužeista širdis“.
10.00 „Moteris“.
11.00 „Danė Lovinski“.
12.00 „Mano gyvenimas – 
vien žmogžudystės“.
13.00 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“.
14.00 „Be namų negerai“.
15.00 „Anupama“.
16.00 Keičiu žmoną.
17.00 Šeimyninės melodra-
mos.
18.00 „Atpildo gėlės“.
19.00 „Mano gyvenimas – 
vien žmogžudystės“.
20.00 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“.
21.00 „Purpurinės upės. At-
pirkimas“.
23.10 „Purpurinės upės. Juo-
dasis mėnulis“.
1.15 „Verpetai“. 

7.00 2022 m. Lietuvos imty-
nių čempionato finalai. 
8.40 Dailusis čiuožimas. Šo-
kiai ant ledo.
9.50 „ Optibet“ ledo ritulio 
lyga. Kauno „City“ – Rigos 
„Dinamo“.
11.40 Šiaurės Europos krep-
šinio lyga. 
13.30 Italijos LBA krepšinio 
lyga.
15.20 2023 LRF moterų tau-
rės finalas.
17.00 Portugalijos „Liga Por-
tugal“ futbolo lyga. 
18.50 Herojus.
19.45 Rankinio čempionų 
lyga. Tiesiogiai.
23.20 Vienas čempionatas.
1.40 „ Optibet“ ledo ritulio 
lyga. Kauno „City“ – Rigos 
„Dinamo“.

Antradienis, vasario 7 d.

Trečiadienis, vasario 8 d.



TV programos

  Linksmasis kampelis
Kalbasi dvi skruzdėlės statydamos 

skruzdėlyną.
– Kodėl taip tamsu?
–  Nebeišgalime susimokėti jonvabaliams!

* * * 
N. Mačiulis: Lietuvoje vyksta spartus darbo 

užmokesčio artėjimas prie ES vidurkio.
* * * 

Žmona su vyru vakarieniauja kavinėje. Staiga 
žmona netyčia apsipila barščiais:

–  O dieve, aš atrodau kaip kiaulė!
–  Aha, ir dar barščiais apsipylei...

* * * 
Ateina čigonas prie kasos, pardavėja jo 

klausia:
–  Ko norėsit?
Čigonas atsako:
–  Aš jau pasiėmiau.

* * * 
Vyriškis atėjo į naktinį klubą. Apsauginis 

jam sako:
–  Ar turi kokių ginklų?
Vyriškis:
–  Ne.
Apsauginis:
–  Na, tai imk peilį, nes čia būna neramu-

mų.

6.02 Labas rytas, Lietuva.
8.55 „Leipcigo kriminalinė 
policija“.
9.40 „Alpių detektyvai“.
10.30 „Paskutinis pėdsa-
kas“.
11.15 Lietuvos olimpiečiai. 
Gintautas Umaras, dvirati-
ninkas.
11.30 Kas ir kodėl? 
12.00 „Neregėtas Iranas“.
13.00 Tai kur toliau? 
14.00 Žinios. 
14.20 Laba diena, Lietuva.
16.30 „Ist Endo seserys“.
17.15 „Ponių rojus“.
18.00 Kas ir kodėl? 
18.30 Kandidatų į merus 
debatai 2023.
19.30 Svečiuose Nomeda. 
20.30 Panorama.
21.30 Nuomonę ant stalo! 
22.30 Dviračio žinios. 
23.00 „Vikingai“.
23.45 „Alpių detektyvai“.
00.30 Ryto suktinis.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Svečiuose Nomeda. 

6.00 Animacija.
6.50 Turtuolė varguolė.
8.00 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“.
10.00 „Rimti reikalai“.
11.00 Šeškinės 20. 
12.00 Vidurdienio žinios.
13.20 Turtuolė varguolė.
14.30 „Būk mano saulė“.
15.30 „Tu man gražiausia“.
16.30 Labas vakaras, Lietu-
va. 
18.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 Bučiuoju. Rūta. 
21.00 „Rimti reikalai“.

6.02 Labas rytas, Lietuva.
8.55 „Leipcigo kriminalinė 
policija“.
9.40 „Alpių detektyvai“.
10.30 „Paskutinis pėdsakas“.
11.15 Lietuvos olimpiečiai. 
Robertas Žulpa, plaukikas.
11.30 Kas ir kodėl? 
12.00 „Gulbių paslapti“.
13.00 Nacionalinė ekspedi-
cija. 
14.00 Žinios. 
16.30 „Ist Endo seserys“.
17.15 „Ponių rojus“.
18.00 Kas ir kodėl? 
18.30 Kandidatų į merus 
debatai.
19.30 Mano daina. 
20.30 Panorama.
21.30 Auksinis protas. 
22.45 Operacija „Skyfall“ 
(trileris). 
1.05 „Iš niekur“ (drama). 

6.00 Animacija.
6.50 Turtuolė varguolė.
8.00 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“.
10.00 „Rimti reikalai“.
11.00 Bučiuoju. Rūta.
12.00 Vidurdienio žinios.
13.20 Turtuolė varguolė.
14.30 „Būk mano saulė“.
15.30 „Tu man gražiausia“.
16.30 Labas vakaras, Lietu-
va. 
18.30 Žinios.
19.30 KK2 penktadienis. 
21.00 „Karalius Artūras. Ka-
lavijo legenda“ (nuotykių).
23.25 „Seksas ir miestas 2“ 
(komedija). 

6.00 „Kalnietis“.
7.00 Mano virtuvė geriausia.
8.25 „Vandens policija“.
9.25 „Šuo“.
10.35 „CSI kriminalistai“.
11.35 „Mentalistas“.
12.30 „Kalnietis“.
13.30 Mano virtuvė geriau-
sia.

14.50 „Vandens policija“.
15.55 „Šuo“.
17.00 Info diena.
17.30 „Mentalistas“.
18.30 „CSI kriminalistai“.
19.30 Amerikietiškos imty-
nės.
21.30 „Snaiperis. Palikimas“ 
(trileris). 
23.35 „Asas“ (veiksmo).
1.30 „Spec. būrys. 

6.00 Animacija.
7.45 „Farai“. 
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Mažoji našlė“.
11.00 „Dėl meilės paaukosiu 
viską“.
12.00 „Nuodėminga žemė“.
14.00 „Meilė ir pinigai“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 Žinios. 
16.30 TV pagalba. 
17.55 Namų idėja su IKEA. 
18.30 Žinios. 
19.30 „Rio 2“ (animacinis).
21.20 „Nepriklausomybės 
diena“ (veiksmo). 
0.20 „Valentinas vienas“ (ko-
medija). 

6.05 Svečiuose Nomeda. 
7.00 Kas ir kodėl? 
7.30 Nacionalinė ekspedicija.
8.30 Menora. 
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Pusryčiai pas kaimyną. 
12.00 Stambiu planu. 
13.00 Pradėk nuo savęs. 
13.30 Mūšio laukas. 
14.00 Kaunas Jazz 2022. 
15.25 LRT OPUS pilnatis. 
15.50 „Paskutinis pėdsakas“.
16.35 „Mūsų draugas ato-
mas. Radioaktyvumo amžius“ 
(dok.). 
17.30 Procesai. 
18.00 „Kalnų daktaras“.
18.45 „Euromaxx“.
19.00 Kultūros diena. 
19.30 Eurolyga per LRT.
19.45 Kauno „Žalgiris“ – Vi-

torijos „Baskonia“. Tiesiogiai. 
Pertraukoje – Eurolyga per 
LRT.
22.00 „Dagilių vagys“ (kome-
dija). 
23.30 7 Kauno dienos. 
0.00 DW naujienos.
0.15 Dabar pasaulyje. 
0.40 „Janas Palachas“ (biogra-
finė drama). 

5.30 Nauja diena. 
6.30 „Reali mistika“.
7.30 Susikirtimo linijos. 
8.00 „Neišsižadėk“.
9.00 „Vieno nusikaltimo is-
torija“.
10.00 „Pėdsakas“.
11.00 „Paslaptys“.
12.00 Gyvenimas versle.
12.30 „Azija 3600“.
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.30 Laisvės TV valanda.
17.30 „Gelbėjimo tarnyba 
9“.
18.00 Reporteris. 
18.30 „Azija 3600“.
19.30 Pusvalandis su Valatka. 
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 00 „Reali mistika“.

7.30, 12.00 Marijampolės 
žinios. 
8.00 „Uždraustas vaisius“.
9.00 „Sužeista širdis“.
10.00 „Moteris“.
11.00 „Danė Lovinski“.
12.30 Igliauka – miestelis, 
menantis Viduramžius. 
13.00 „Įstatymas ir tvarka. 

Spec. tyrimų skyrius“.
14.00 „Be namų negerai“.
15.00 „Anupama“.
16.00 Keičiu žmoną.
17.00 „Šeimyninės melodra-
mos“.
18.00 100 metų propagan-
dos. 
18.30 Marijampolės žinios.
19.00 Grįžtantys.
19.30 Tarp mūzos ir gyveni-
mo. Arnas Haridas. 
20.00 Marijampolės žinios.
20.30 Vyrų šešėlyje. Dalia 
Grinkevičiūtė. 
21.00 „Detektyvai Makdo-
nald ir Dodsas“. 
22.55 Marijampolės žinios.

6.35 „Prakeikti“. 
7.30 Nuogi ir įbauginti.
8.30 Lombardų žvaigždės.
9.00 Statybų gidas. 
9.30 „Šviesoforas“. 
10.30 „Simpsonai“.
11.30 Žaidimų žaidimas su 
Elena.
12.30 „Paskutinis žmogus 
Žemėje“.
13.00 Kulinarijos meistras.
14.00 Nuogi ir įbauginti.
15.00 „CSI kriminalistai“.
16.00 „Havajai 5.0“.
18.00 „Šviesoforas“. 
19.00 „Vedęs ir turi vaikų“.
20.00 „Farai“. 
21.00 Žinios.
22.00 „Erelis Edis“ (biogra-
finis). 
0.15 „Mitika. Geležinė karū-
na“ (veiksmo).
2.05 „Kita nuomonė“ (trile-
ris). 

6.00 Pasaulis pagal moteris. 
7.00 Animacija.
8.00 TV pagalba. 
10.00 „Ambasadoriaus duk-
ra“.
12.00 „Aistros spalva“.

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 „Dar kartą, iš naujo“ 
(drama). 
23.15 „Palikimas“.
1.15 TV pagalba. 

6.00 Info diena.
7.00 Info komentarai.
10.30 Susipažinimas su Bri-
tanija.
11.30 Labas vakaras, Lietu-
va.
13.30 Vidurdienio žinios.
14.30 Bučiuoju. Rūta.
15.30 KK2.
16.00 „Paslaptingoji Žemė“.
16.30 „Kraujo prakeiksmas“ 
(1, dok.).
17.00 Info diena. 
18.00 Durys į Ukrainą. 
18.30 „10 įstabiausių Egipto 
mumijų lobių“ (1).
19.30 Durys į Ukrainą. 
20.00 Info diena. 
21.00 „Kraujo prakeiksmas“.
22.00 Labas vakaras, Lietu-
va. 
0.00 Dabar pasaulyje. 

6.00 „Atpildo gėlės“.
7.00 „Šeimyninės melodra-
mos“.
8.00 „Uždraustas vaisius“.
9.00 „Sužeista širdis“.
10.00 „Moteris“.
11.00 „Danė Lovinski“.
12.00 „Mano gyvenimas – 
vien žmogžudystės“.
13.00 „Įstatymas ir tvarka. 
Spec. tyrimų skyrius“.
14.00 „Be namų negerai“.
15.00 „Anupama“.
16.00 Keičiu žmoną.
17.00 „Šeimyninės melodra-

mos“.
18.00 „Atpildo gėlės“.
19.00 „Mano gyvenimas – 
vien žmogžudystės“.
20.00 „Įstatymas ir tvarka. 
Spec. tyrimų skyrius“.
21.00 „Detektyvai Makdo-
nald ir Dodsas“.
22.55 „Pražūtinga nuoma“ 
(trileris). 
0.45 „Neapolio niekšai. 
Brangenybės“.

7.00 Šiaurės Europos krepši-
nio lyga. 
8.50 Portugalijos futbolo 
lyga. 

10.40 Šiaurės Europos krep-
šinio lyga. 
12.30 Portugalijos futbolo 
lyga. 
14.20 Iššūkis sporto žvaigž-
dei.
14.40 Rankinio čempionų 
lyga. 
16.10 2023 m. LRF taurės 
finalas.
18.00 Šiaurės Europos krep-
šinio lyga. „Šiauliai“ – BC 
„Budivelnyk“. Tiesiogiai. 
20.00 Ralis.
20.30 Pasaulio galiūnai.
21.00 Šiaurės Europos krep-
šinio lyga. 
22.50 Vienas čempionatas.

21.30 Žinios.
22.30 „Susikaupk“ (kome-
dija). 
0.40 „Juodasis sąrašas“.
1.40 „Pašėlęs Maksas. Įtūžio 
kelias“ (nuotykių). 

6.00 „Kalnietis“.
7.00 Mano virtuvė geriau-
sia.
8.25 „Vandens policija“.
9.25 „Šuo“.
10.35 „CSI kriminalistai“.
11.35 „Mentalistas“.
12.30 „Kalnietis“.
13.30 Mano virtuvė geriau-
sia.
14.50 „Vandens policija“.
15.55 „Šuo“.
17.00 Info diena.
17.30 „Mentalistas“.
18.30 „CSI kriminalistai“
19.30 „FTB. Ieškomiausi“.
20.30 Pričiupom!
21.00 „Asas“ (trileris). 
22.55 „Amerikietis“ (veiks-
mo).
1.05 Spec. būrys. Išlieka 
stip riausi. 

6.00 Animacija.
7.45 Gero vakaro šou. 
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Mažoji našlė“.
11.00 „Dėl meilės paauko-
siu viską“.
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 „Farai“. 
21.00 „Savo akimis“.

21.30 Žinios. 
22.30 „Skundikas“ (drama).
0.50 „Čikagos ugniagesiai“.
1.50 „Greitojo reagavimo 
būrys“.

6.05 Tai kur toliau? 
7.00 Kas ir kodėl? 
7.30 Istorijos detektyvai.
8.30 Kelias. 
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Mūsų rusų gatvė. 
12.00 Legendos. 
13.00 Veranda. 
13.30 Čia – kinas. 
14.00 Koncertuoja Dido. 
15.10 Fokusas. 
15.40 Muzikinis intarpas.
15.50 „Paskutinis pėdsakas“.
16.35 Čia mano sodas. 
17.05 „Ribos“. 
18.00 „Kalnų daktaras“.
18.45 „Euromaxx“.
19.00 LRT OPUS pilnatis. 
19.30 „Mūsų draugas ato-
mas. Radioaktyvumo am-
žius“ (dok.). 
20.30 Panorama.
21.30 3 min. iki kino. 
21.33 „Janas Palachas“ (bio-
gr. drama). 
23.35 Čia – kinas. 
0.00 DW naujienos.
0.15 Dabar pasaulyje. 
0.40 Gimę tą pačią dieną.
1.40 Stambiu planu. 

5.30 Nauja diena. 
6.30 „Reali mistika“.
7.30 „Neatrasta Rusija“.
8.00 „Neišsižadėk“.
9.00 „Vieno nusikaltimo is-

torija“.
10.00 „Pėdsakas“.
11.00 „Paslaptys“.
12.00 Susikirtimo linijos. 
12.30 „Azija 3600“.
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris. 
16.30 Oponentai. 
17.30 „Gelbėjimo tarnyba 
9“.
18.00 Reporteris. 
18.30 Būsto anatomija. 
19.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“.
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, 12.00 Marijampolės 
žinios. 
8.00 „Uždraustas vaisius“.
9.00 „Sužeista širdis“.
10.00 „Moteris“.
11.00 „Danė Lovinski“.
12.30 Unikalus plaktukų 
muziejus. 
13.00 „Įstatymas ir tvarka. 
Spec. tyrimų skyrius“.
14.00 „Be namų negerai“.
15.00 „Anupama“.
16.00 Keičiu žmoną.
17.00 „Šeimyninės melodra-
mos“.
18.00 Kvadratas apskritime.
18.30 Marijampolės žinios. 
19.00 Propagandos gniauž-

tuose. 
19.30 Išgirsk mano istoriją. 
Graikai. 
20.00 Marijampolės žinios. 
20.30 Igliauka – miestelis, 
menantis Viduramžius. 
21.00 „Neapolio niekšai. 
Brangenybės“. 
23.10 Marijampolės žinios.

6.30 „Prakeikti“. 
7.30 Nuogi ir įbauginti.
8.30 Lombardų žvaigždės.
9.00 Praeities žvalgas. 
9.30 „Šviesoforas“. 
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Vedęs ir turi vaikų“.
12.30 „Paskutinis žmogus 
Žemėje“.
13.00 Kulinarijos meistras.
14.00 Nuogi ir įbauginti.
15.00 „CSI kriminalistai“.
16.00 „Havajai 5.0“.
18.00 „Šviesoforas“. 
19.00 „Vedęs ir turi vaikų“.
19.30 Europos moterų krep-
šinio čemp. atranka. Lietuva 
– Prancūzija. Tiesiogiai. 
21.30 „Gaujų karai. Prin-
cai“. 
22.30 „Mitika. Geležinė ka-
rūna“ (nuotykių). 
0.25 „Bošas“.
1.35 „Bulis“.

6.00 Gardu gardu. 
6.30 Tvarumo istorijos. 
7.00 Animacija.
8.00 TV pagalba. 
10.00 „Ambasadoriaus duk-
ra“.
12.00 „Aistros spalva“.

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 „Žiupsnelis romanti-
kos“ (melodrama).
22.55 „Palikimas“.
0.55 TV pagalba. 

6.00 Info diena.
7.00 Info komentarai.
10.30 „Nutylėti Arkties ka-
rai“.
11.30 Labas vakaras, Lietu-
va.
13.30 Vidurdienio žinios.
14.30 Šeškinės 20. 
15.30 KK2.
16.00 „Paslaptingoji Žemė“.
17.00 Info diena. 
18.00 Info komentarai.
18.30 Susipažinimas su Bri-
tanija.
19.30 Info komentarai.
20.00 Info diena. 
21.00 „Paslaptingoji Žemė“.
21.30 „Kraujo prakeiksmas“ 
(1, dok.).
22.00 Labas vakaras, Lietu-
va. 
0.00 Dabar pasaulyje. 
0.30 Info diena.
1.30 Info komentarai.

6.00 „Atpildo gėlės“.
7.00 „Šeimyninės melodra-
mos“.
8.00 „Uždraustas vaisius“.
9.00 „Sužeista širdis“.
10.00 „Moteris“.
11.00 „Danė Lovinski“.
12.00 „Mano gyvenimas – 

vien žmogžudystės“.
13.00 „Įstatymas ir tvarka. 
Spec. tyrimų skyrius“.
14.00 „Be namų negerai“.
15.00 „Anupama“.
16.00 Keičiu žmoną.
17.00 „Šeimyninės melodra-
mos“.
18.00 „Atpildo gėlės“.
19.00 „Mano gyvenimas – 
vien žmogžudystės“.
20.00 „Įstatymas ir tvarka. 
Spec. tyrimų skyrius“.
21.00 „Neapolio niekšai. 
Brangenybės“.
23.10 „Purpurinės upės. At-
pirkimas“.
1.15 „Verpetai“.

7.00 Ledo ritulio čempionų 
lyga. 
9.20 Vokietijos BBL krepši-
nio lyga. 
11.10 Portugalijos futbolo 
lyga. 
13.00 Penkiakovė. Pasaulio 
taurė.
13.40 Rankinio čempionų 
lyga. 
15.10 „Optibet“ ledo ritulio 
lyga. „7bet-Hockey Punks“ 
– „Kaunas City“.
17.00 Rankinio čempionų 
lyga. 
18.30 Šiaurės Europos krep-
šinio lyga. „BC Wolves“ – 
„King Ščecin“. Tiesiogiai.
20.30 „Crossfit 2018“. 
21.20 Rankinio dienoraš-
čiai.
21.45 Rankinio čempionų 
lyga. „Wisla Plock“ – SC 
„Magdeburg“. Tiesiogiai.
23.20 Vienas čempionatas.
1.50 Vokietijos BBL krepši-
nio lyga. 

Ketvirtadienis, vasario 9 d.

Penktadienis, vasario 10 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“.

Galite tikėti, galite netikėti

6.02 Keliai. Mašinos. Žmo-
nės. 
6.30 Nuomonę ant stalo! 
7.30 Mano daina. 
8.30 Mano pasas meluoja. 
9.00 Labas rytas, Lietuva.
12.00 „Gyvūnai genijai“.
12.55 Kelionės vaizdingiau-
siomis pasaulio upėmis.
13.45 „Jaunasis Morsas“.
15.15 „Euromaxx“.
15.30 Žinios. 
15.45 Sveikinimų koncertas. 
17.30 Beatos virtuvė. 
18.30 Žinios. 
19.00 Langas į valdžią. 
19.30 Stilius. 
20.30 Panorama.
21.00 „Eurovizijos“ naciona-
linė atranka.
22.50 „Visiems mums galas“ 
(drama). 
0.15 „Dagilių vagys“ (kome-
dija). 
1.45 „Operacija „Skyfall“ (tri-
leris). 

6.00 Animacija.
9.00 „Teris ir užburta Aušros 
karalystė“ (animacinis). 
10.50 „Transformeriai. Nuga-
lėtųjų kerštas“ (veiksmo).
13.50 „Spaidervikų kronikos“ 
(nuotykių).
15.40 „Pamišę dėl šokių“ 
(muzikinė komedija).
17.55 Gyvūnų pasaulis. 
18.30 Žinios.
19.30 „Šrekas trečiasis“ (ani-
macinis). 
21.15 „Pasodinsiu savo EKS“ 
(komedija). 
23.30 „Svingeriai“ (komedi-
ja). 
1.25 „Karalius Artūras. Kala-
vijo legenda“ (veiksmo). 

6.00 Info komentarai.
7.00 „Povandeninė visata“.
8.00 Pričiupom!
9.00 „Lenktynės aplink pa-
saulį“.
10.15 „Padėtis nevaldoma. 
Žmonijos katastrofos“.
11.25 „Povandeninė visata“.
12.00 Teniso turnyras „Vitas 
Gerulaitis Cup“. Tiesiogiai.
16.00 „Nacionaliniai darbo 
ypatumai“.
17.00 „Betsafe“-LKL čemp. 
Vilniaus „Rytas“ – Gargždų 
„Gargždai“. Tiesiogiai.
19.30 Muzikinė kaukė. 
22.00 „Prezidento apiplėši-
mas“ (trileris). 
23.55 Amerikietiškos imty-
nės.
1.55 „Snaiperis. Palikimas“ 
(trileris). 

6.00 Animacija.
9.00 Į sveikatą!
9.30 Tvarumo istorijos. 
10.00 Virtuvės istorijos. 
10.30 Gardu gardu. 
11.00 Penkių žvaigždučių 
būstas. 
11.30 „Kosmosas. Galimi pa-
sauliai“ (dok., 1). 
12.35 „Geri metai“ (melodra-
ma). 
15.00 „Netikra vienuolė 2“ 
(miuziklas). 
17.20 „Įsikūnijimas“. 
18.30 Žinios. 
19.30 GalvOK. 
21.30 „Puikybė ir prietarai“ 
(melodrama). 
0.00 „Valentinas už 2rų“ (ko-
medija). 

6.02 Mano geriausias drau-
gas. 
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 Smalsumo genas. 
14.00 Prognozė. 
14.30 Restauratoriai. 
15.00 Pasivaikščiojimai. 
15.30 Laikinosios sostinės fe-
nomenas. 
16.00 „Euromaxx“. 
16.30 Veranda. 
17.00 „Erdvės menas“.
17.30 „Architektūra žmo-
gui“.
18.00 „Ribos“. 
19.00 Legendos. 
20.00 Čia – kinas.
20.30 Panorama.
21.00 „Įtakingiausias Ameri-
kos gangsteris“ (biografinis). 
23.00 Koncertuoja LP. 
0.15 Dabar pasaulyje. 
0.40 „Iš niekur“ (drama). 

6.00 „Neišsižadėk“.
8.00 Pajūrio švyturiai.
8.30 Vyrų šešėlyje.
9.00 „Aiškiaregė“.
10.00 Pirmi kartai. 
10.30 Vardan saugumo. 
11.00 180° kampu.
11.30 Būsto anatomija. 
12.00 „Pėdsakas“.
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 „Paranormalūs atvejai. 
911“.
22.30 Žinios.
23.00 „Pėdsakas“.
1.00 „Teisingumo agentai“.

7.40 Marijampolės žinios. 
8.10 „Danė Lovinski“.
10.10 „Kandisė Renuar“.
11.20 „Mirtis rojuje“.
12.30 10 metų jaunesni. 
13.30 Merės patiekalai. 
14.35 Keičiu žmoną. 
15.45 „Pavogtas gyvenimas“.
17.45 „Raudonas kambarys“.
18.45 „Šeimos reikalai“.
18.45 Muzika.
18.50 Marijampolės savaitė. 
19.20 Sveikinimų koncertas.
19.45 „Praktikantė“.
21.00 „Vera. Mažasis Lozo-
rius“. 
22.55 „Srovių karas“ (biogra-
finė drama). 
1.00 „Detektyvai Makdonald 
ir Dodsas“. 

6.00 Sandėlių karai.
6.30 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai.
7.30 Ekspedicija su S. Bek-
šalu.
8.30 Kalnų vyrai.
9.30 Statybų gidas. 
10.00 Autopilotas. 
10.30 „Gazas“ dugnas. 
11.00 „Antinų dinastija“.
11.30 „Ledynmečio milži-
nai“.
12.40 „Laukinė Kolumbija“.
13.55 Išlikimas.
15.00 Pragaro kelias.
16.00 „Sandėlių karai“.
18.00 Lombardų žvaigždės.
19.00 Žaidimų žaidimas su 
Elena.
20.00 Atgal į gamtą.

21.00 Žinios. 
22.00 „Dangaus karalystė“ 
(veiksmo).
1.00 „Erelis Edis“ (biografi-
nis). 

6.30 Menų sala. 
7.05 Gyvūnų manija.
7.35 Animacija.
12.00 Tavo augintinis. 
12.30 Tik tai, kas tikra. 
13.00 Džeimis: gaminkite ir 
tuo mėgaukitės.
13.30 Džeimio ir Džimio 
maisto kovos klubas.
14.30 Mano namų taisyklės.
16.00 „Itališka meilė“.
17.00 „Moterų daktaras“.
18.00 „Sendaikčių išparda-
vimo paslaptis. Konfiskuoti 
turtai“.
20.00 Labanakt, vaikučiai.
21.00 „Midsomerio žmogžu-
dystės“.
23.00 „Dar kartą, iš naujo“ 
(drama). 
1.10 „Vestuvių metinės“ (me-
lodrama). 

6.00 Labas vakaras, Lietuva.
8.00 Info diena.
9.00 Durys į Ukrainą.
16.00 Teniso turnyras „Vitas 
Gerulaitis Cup“. Tiesiogiai.
18.00 KK2.
19.30 7bet-NKL čempiona-
tas. Tiesiogiai.
21.30 Tauro ragas.
22.00 Žinios.
23.00 „Ledynų paslaptys“.
0.00 Dabar pasaulyje. 
0.30 Miško atspalviai. 
1.00 Gyvūnų pasaulis.
1.30 Šeškinės 20. 

6.10 100 metų propagandos. 
6.40 Gynybinis paveldas Lie-
tuvoje. 
7.10 „Žiniuonis“.
8.10 „Danė Lovinski“.
10.10 „Kandisė Renuar“.
11.20 „Mirtis rojuje“.
12.30 Dešimčia metų jaunes-
ni.
13.30 Merės patiekalai. 
14.35 Keičiu žmoną.
15.45 „Pavogtas gyvenimas“.
17.45 „Raudonas kambarys“.
18.45 „Šeimos reikalai“.
19.45 „Praktikantė“.
21.00 „Vera. Mažasis Lozo-
rius“.
22.55 „Srovių karas“ (biogra-
finis). 
1.00 „Detektyvai Makdonald 
ir Dodsas“. 

7.00 Portugalijos futbolo ly-
ga. 
8.50 Rankinio čempionų ly-
ga. 
10.20 Šiaurės Europos krep-
šinio lyga. 
12.10 Atvirasis Baltijos šalių 
IGF graplingo čempionatas.
12.40 Šiaurės Europos krep-
šinio lyga. „Šiauliai“ – BC 
„Budivelnyk“. 
14.30 Greitasis čiuožimas 
trumpuoju taku. Pasaulio 
taurė. Tiesiogiai. 
17.00 Turkijos krepšinio lyga. 
„Tofas“ – „Pinar Karsiyaka“.  
Tiesiogiai. 
19.00 Vokietijos BBL krep-
šinio lyga. „Alba Berlin“ – 
„EWE Baskets Oldenburg“. 
Tiesiogiai. 
21.00 Penkiakovė. Pasaulio 
taurė.
21.30 Italijos LBA krepšinio 
lyga. „Nutribullet Treviso 
Basket“ – „Gevi Napoli Bas-
ket“.  Tiesiogiai. 
23.30 Vienas čempionatas.
2.00 Portugalijos futbolo ly-
ga. 
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AVINAS. Savaitės pradžioje 
nestokosite kūrybingumo ir 
darbštumo. Visgi darbe ga-
li būti pareikalauta daugiau 
tvarkos ir disciplinos. Nenu-
mokite ranka į sveikatos su-
trikimus, santykių problemas. 
Jei turite teisinių klausimų, 
pravartu pasikonsultuoti. Sa-
vaitgalį, regis, nepavyks reali-
zuoti kažkokio plano. Galimi 
išbandymai.
JAUTIS. Savaitės pradžioje 
pasirūpinkite, kad jūsų na-
mai ir namiškiai būtų saugūs, 
tvarkingi. Galite planuoti 
dalykinės veiklos arba asme-
ninio gyvenimo permainas. 
Pavyks sklandžiai įsilieti į 
kolektyvą, grupę. Regis, at-
siras naujas pomėgis ar susi-
žavėjimo objektas. Savaitgalį 
pravartu apsitvarkyti namus. 
Atsargiai kelyje.
DVYNIAI. Savaitės pradžia 
atrodys gana sklandi, kupina 
bendravimo ir reikalų, tačiau 
netrukus gali išsilieti susikau-
pusios emocijos. Verčiau ne-
kurstykite agresyvaus atsako 
į jūsų agresyvų toną, netaktiš-
kas frazes. Žymiai naudingiau 
bus prilaikyti liežuvį ir ne-
priekaištingai atlikti darbus. 
Savaitgalį prioritetą teikite 
augintiniams ir sveikatai.
VĖŽYS. Savaitės pradžioje 
neblogai seksis darbo, moks-
lo, verslo, santykių su žmonė-
mis srityje. Gali pavykti susi-
tarti dėl svarbaus užsakymo, 
informacijos. Regis, nesun-
kiai prisitrauksite naujų ger-

bėjų. Galbūt kils ūpas nerti 
į kūrybos gelmes arba meilės 
jausmus. Galite sulaukti kvie-
timo į pasimatymą, renginį. 
Visgi tą padaryti bus emociš-
kai nelengva dėl kitų žmonių 
priekabumo, pavydo.
LIŪTAS. Savaitės pradžio-
je turėsite gana daug darbo, 
įtemptų pokalbių ir kitokių 
rūpesčių. Kartu dar stengsitės 
pasirūpinti grožiu, sveikata, 
apdaila. Nors konkurentai 
nesibodės kaišioti pagalius į 
ratus, vėliau visus jūsų vargus 
atpirks pasiektas rezultatas. 
Būtų geriau, kad susilaikytu-
mėte nuo abejotinų pagundų. 
Seksis pasinaudoti informaci-
ja ir ją gauti, skleisti. Savaitga-
lio prioritetas – šeima.
MERGELĖ. Savaitės pradžio-
je gali pasitaikyti nesklan-
dumų tvarkant praktinius ir 
kitokius reikalus. Visgi galite 
sulaukti pagalbos, labdaros, 
atjautos, sudalyvauti bohe-
miškame ar labdaringame ren-
ginyje. Savaitės antroje pusėje 
gali naudingai pakrypti verslo 
reikalai arba aktualaus projek-
to eiga. Regis, ypač nersitės iš 
kailio, jeigu rūpinatės vaiko, 
mylimo žmogaus gerove ir 
saugumu.
SVARSTYKLĖS. Savaitės pra-
džioje negalėsite skųstis dėme-
sio stoka. Galimas kolektyvinis 
renginys, netikėti susitikimai, 

įdomūs pokalbiai. Patirsite 
augantį susidomėjimą jumis. 
Jei turite konkrečių praktinių 
planų, savaitės antroje pusėje 
gali pavykti juos įgyvendinti. 
Tačiau rinkitės statyti, o ne 
griauti, antraip sulauksite ne-
kokio likimo bumerango.
SKORPIONAS. Savaitės pra-
džia gali lemti pokyčius vers-
lo, profesijos srityje arba dau-
gės ūpo jų siekti. Taip pat šalia 
jūsų atsiras asmenų, kurie įneš 
konkretumo, aiškumo. Regis, 
jums itin rūpės statuso ir ge-
rovės klausimai. Gali nudžiu-
ginti naujos pažintys, kolek-
tyvinė ar visuomeninė veikla, 
kūrybinis procesas, netikėtas 
flirtas. Galima nauda iš konfi-
dencialių susitarimų, svetimų 
paslapčių išsiaiškinimo. Sa-
vaitgalį patinginiaukite.
ŠAULYS. Savaitės pradžioje 
galite sulaukti svarbių žinių 
iš užsienio, oficialios institu-
cijos ar pan. Galbūt rimtai 
įsigilinsite į dokumentus, 
gautus duomenis, informaci-
ją, sublizgėsite intelektinėje 
veikloje. Savaitės antroje pu-
sėje gauta informacija turėtų 
paglostyti savimeilę ar netgi 
suteikti praturtėjimo vilčių. 
Galite patekti į visuomeninių 
ar politinių įvykių sūkurį, pa-
sižymėti kolektyve. Savaitgalį 
tiktų užsiimti menine veikla, 
puoselėti grožį, sveikatą.

OŽIARAGIS. Šią savaitę tu-
rėsite finansinių, materialinių 
rūpesčių, gali tekti spręsti 
teisinius klausimus, stropiai 
mokytis, gvildenti globalines 
problemas. Galite aiškintis 
dėl nedidelių nuostolių ar ne-
priemokų, galvoti apie būti-
nas reformas ir naujoves. Ga-
na palanku sudaryti ilgalaikes 
sutartis. Savaitgalį pasitelkite 
kantrybę, nes jos prireiks. 
Derėtų atsikratyti neigiamo 
požiūrio.
VANDENIS. Šią savaitę 
viskas turėtų klostytis gana 
palankiai, ypač jei piniginė 
netuščia, užimate solidžią 
padėtį, turite ypatingų idėjų 
ar pan. Kitu atveju turėsite 
susitaikyti su mintimi, kad 
privalote prisitaikyti prie situ-
acijos ir šiek tiek palūkėti ar-
ba dar labiau pasistengti. Kita 
vertus, teks laikytis slaptumo, 
neviešinti kažkokio susita-
rimo. Savaitgalio išvyka gali 
labai išvarginti.
ŽUVYS. Savaitė žada naujie-
nų – tiek gerų, tiek nelabai. 
Gali būti, kad mėginsite tar-
tis dėl įsidarbinimo, darbo 
sąlygų, mokėjimų, atsiskai-
tymų arba dėl reabilitacijos, 
sveikatos reikalų. Saugokitės 
traumų, ugnies. Galimi ne-
blogi rezultatai, jei užsiimate 
kūryba, labdaros projektais, 
farmacine ar medicinos veik-
la. Galimi spontaniški susi-
žavėjimai, flirtas. Savaitgalio 
patirtys gali įstrigti ilgam.

Pagal ELTĄ

Sausio 28-osios kryžiažodžio (POPIERINIAI RŪMAI) prizo laimėtojas – Aidas Žmuidinas iš 
Marijampolės. Prizą atsiimti Vytauto g. 48 A, Marijampolėje.
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Prie technikos linko 
nuo vaikystės

Dainius, paprašytas papasako-
ti, kokį darbą dirba Marijampolės 
autobusų parke, atsako paprastai: 
„Taisau važiuokles, variklius ir 
viską, kas autobusuose sugenda. 
Tai primena žaidimą su konstra-
vimo modeliais, išardai ir sudedi. 
Konstruoti aš mėgau nuo mažens, 
tai vienas įdomiausių mano užsi-

Kai randi savo gyvenimo kelią
46 metų marijampolietis Dainius Valinčius – ilgametis Marijampolės autobusų parko autošalt-

kalvis. Vyras puikiai geba ir mėgsta remontuoti techniką, ypač jam įdomu taisyti variklius. Dainius 
sako, kad prie technikos linko nuo pat mažumės. Tai – kaip ir jo hobis. Kitas vyro pomėgis – kary-
ba. D. Valinčius – Lietuvos kariuomenės krašto apsaugos savanoris. Šių metų sausį už daugiau kaip 
25 savanorystės metus jis buvo apdovanotas Garbės ženklu, jam suteiktas Garbės savanorio vardas. 
Tad galima sakyti, kad Dainiui gyvenime pasisekė, jis daro tai, ką mėgsta, dirba, kas jam patinka, 
tada ir gyventi įdomu. 

ėmimų. Sudėtingiausia būna su 
elektronikos gedimais, tuomet 
tenka kliautis kompiuteriu, kokį 
gedimą jis nustatys“.

Pasak Marijampolės auto-
busų parko direktorės Dalytės 
Venčkauskienės, darbovietei 
turėti tokį sumanų, atsakingą, 
kruopštų autobusų remonti-
ninką – didelis pliusas. Dainius 
viską sugeba ir padaro. Marijam-
polės autobusų parke D. Valin-
čius dirba nuo 1996 metų.

Dainius pasakoja, kad tech-
nika jį traukė nuo mažens. Prisi-
mena, koks džiaugsmas būdavo 
atostogaujant pas močiutę Šer-
ninės kaime prie Ąžuolų Būdos 

(Kazlų Rūdos sav.), kai į sodybą 
atsigerti vandens užsukdavo kom-
bainu dirbantys vyrai ir paimdavo 
Dainių pasivažinėti. Vaikas išpūtęs 
akis žiūrėdavo, kas per mecha-
nizmai kabinoje, kaip jie veikia. 
Paaugusį vaikiną paviliojo moto-
riniai ir mechaniniai dviračiai. „Su 
draugu nemiegodavome per nak-
tis, juos remontuodavome. Esu iš 
atskirų dalių sau geriausią dviratį 
susitvėręs. Patiko konstruoti, kur 
ką būdavo galima sukonstruoti, 

tą ir padarydavau“, – pasakoja 
Dainius.  

Vyras prisimena, kad Vytenio 
gatvėje prie kareivinių būdavo par-
duotuvė, kur galėjai rasti visokių 
įdomybių. Pirkdavo popierinius ir 
plastmasinius laivų, lėktuvų mo-
delius, kuriuos iš atskirų detalių 
reikėdavo sudėti ir suklijuoti. Už-
trukdavo apie mėnesį, bet būdavo 
labai įdomu.

Profesiją rinkosi 
pagal pomėgius

Tad ir profesiją vyras rinkosi 
kryptingai, ėjo mokytis į profe-
sinę mokyklą, kur įgijo šaltkalvio 
specialybę. Paskui tarnavo armi-
joje, o grįžęs netrukus įsidarbino 
Marijampolės autobusų parke. 
Tekdavo remontuoti traukes, 
šarnyrus, keisti stabdžių kaladėles. 
Iš pradžių atlikdamas ne tokius su-
dėtingus darbus Dainius mokėsi ir 
rimtesnių, stebėdavo, kaip remon-
tuojami varikliai, o paskui ir pats 
pradėjo juos remontuoti. „Mėgstu 
savo darbą. Jam reikia kantrybės, 
susikaupimo ir nusiteikimo viską 
ramiai ir gerai padaryti“, – sako 

Dainiui patinka remontuoti sudėtingiausius gedimus.

Nuotraukos iš Krašto apsaugos savanorių pajėgų tinklapio

Dainius. 
Pasak vyro, neretai ir draugai 

prašo paremontuoti techniką, 
pasižiūrėti, kas čia sugedo, tad 
darbo tikrai netrūksta. Turi draugą 
ūkininką, kuriam Dainiaus suma-
numas labai praverčia, nes senesnė 
žemės ūkio technika genda dažnai. 
Jeigu nedirbtų šio darbo, Dainius 
norėtų vairuoti sunkvežimį, bet 
šiam norui įgyvendinti vyras dar 
turi įgyti papildomą kategoriją. 

25 metai – krašto 
apsaugos savanoris

Ne mažiau negu konstravimas, 
technikos remontas Dainiui patin-
ka karyba. Todėl baigęs tarnybą 
kariuomenėje jis įsirašė į savano-
rius. Vyras priklauso KASP Tauro 
apygardos pirmajai rinktinei. 

Savanoriauja Dainius daugiau 
nei dvidešimt penkerius metus. 
Kariuomenėje jam viskas patinka. 
Tvarka ir drausmė, organizuo-
tumas, pratybos, fizinis pasiruo-
šimas. Patinka ginklai ir karinė 
technika, tad savanoriauti jis žada 
tol, kol sveikata leis. 

Pasak D. Valinčiaus, savanoriai 
mokosi krašto apsaugos gynybos, 
vykdo taikos meto užduotis. 
„Mokėmės partizaninio karo. 
Dabar, kai Rusija naikina Ukrai-
ną, per pratybas mokomės, kaip 
reikėtų gintis ir mieste. Nereikia 
įsivaizduoti, kad karas bus, niekas 
nenori karo, bet jam reikia būti 
pasiruošus, jaučiame pareigą ir 
atsakomybę būti pasirengę savo 
šalies gynybai“, – sako Dainius. 

Savanorystė krašto apsaugos 
sistemoje suteikia būtent tokių 
praktinių ir teorinių žinių. Kiek-
vienos karinės specialybės kariams 
savanoriams dėsto pajėgų instruk-

toriai, pagal parengtas ir kariuo-
menės patvirtintas programas, 
taip pat kariai savanoriai kursuose 
įgytus įgūdžius tobulina pratybų 
metu Lietuvoje ar užsienyje.

Savanoriai išskirtinai daug pri-
sidėjo per pandemiją ir karantiną, 
kiek vėliau ir užtikrinant saugumą 
Lietuvos bei Baltarusijos pasieny-
je. Pasak Dainiaus, kai šalyje buvo 
kilusi migrantų krizė, jie padėjo 
pasieniečiams saugoti teritoriją, 
patruliuodavo pasienyje, kur 
atvykėliai dažniausiai bandydavo 
nelegaliai patekti į Lietuvą. „Būda-
vo taip, kad baigi darbą autobusų 
parke ir vyksti budėti į pasienį. 
Savaitgalius irgi savanoriaudamas 
praleisdavau“, – pasakoja vyras. 

Pasak jo, karys savanoris pra-
tybose per metus dalyvauja nuo 
20 iki 50 dienų. Mokymai daž-
niausiai rengiami savaitgaliais, 
tačiau įvairūs kursai ir ilgesnės 
trukmės pratybos vyksta ir darbo 
dienomis. Kario savanorio tarny-
ba yra nenuolatinė karo tarnyba, 
suderinama su kario savanorio 
civiliniu darbu.

Savanoryste Dainius užkrėtė 
ir vyriausįjį savo sūnų, kuris sa-
vanoriauja jau treti metai. Vyras 
juokauja, kad antrasis jo sūnus, 
vienuolikos metų Orestas, kol 
kas žaislinius ginklus mėgsta. Va-
saromis su šeima Dainius mėgsta 
keliauti po Lietuvą, poilsiauti prie 
ežerų.

– Gyventi man įdomu, gal 
todėl, kad savo darbą mėgstu, 
pakanka ir mėgstamos veiklos lais-
valaikiu, tuomet ir visi kiti dalykai 
kažkaip savaime klostosi, – sako 
Dainius, akcentuodamas svarbiau-
sią šiuo metu siekį – taiką. 

Tarp apdovanotųjų. Dainius – pirmas iš kairės.

Savanoris apdovanotas Garbės 
ženklo medaliu.

Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka

Sriuba su faršu ir porais

Keptuvėje pakepinkite faršą. 
Galima įdėti ir kartu pakepinti 
kubeliais supjaustytą svogūną.

Pakepintą faršą sudėkite į puo-
dą sriubai virti ir užpilkite 2 litrais 
daržovių sultinio arba vandeniu 
(tokiu atveju nepagailėkite sulti-
nio kubelių). Kai sultinys užvirs, 
į jį suleiskite ir maišydami ištir-Skaitytojos Rasos nuotrauka

pinkite lydytus sūrelius. Tuomet 
smulkiai supjaustykite porus (aš 
porų stiebus padalinu į keturias 
dalis ir pjaustau) ir supilkite į 
puodą. Pavirkite 10–15 min. ir... 
skanaus! 

Išpilstytą į lėkštes sriubą galima 
dar pagardinti apiberiant tarkuotu 
mėgstamu kietuoju sūriu.

Šiuo receptu su mumis pasidalino marijampolietė Rasa. Moteris rašo, kad virti šią sriu-
bą ją paskatino bičiulė Erika. Mat tokia sriuba – sotus ir, svarbiausia, gana greitai pagami-
namas patiekalas.

Priklausomai nuo to, kiek 
norėsite sriubos virti, jums 
reikės:

0,5–1 kg mėgstamos mėsos 
faršo; 2–3 lydytų sūrelių; 2–4 
porų; svogūno ir daržovių sul-
tinio ar sultinio kubelių; šiek 
tiek tarkuoto kietojo  sūrio.

ŠeiMininkių kaMpelis
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Gerai, kai nėra kada 
sėdėti prie ekrano

Marijampolietė Aistė papasa-
kojo, kad nors sūnui jau 13 metų, 
bet iš esmės ir dabar yra šioks 
toks ribojimas jam naudotis kom-
piuteriu. „Niekada nebuvo labai 
griežtai ribojama, bet stengėmės, 
kad jo veiklos būtų kuo įvaires-
nės. Kadangi sūnus dabar turi 
daug popamokinio užimtumo, 
tai didelio ribojimo ir nereikia, 
nes tiesiog nelieka tam laiko.“ 
O pradėjo tėveliai duoti sūnui 
planšetinį kompiuterį pažaisti 
maždaug nuo penkerių metų. 
Kai vaikas ėmė lankyti mokyklą, 
jam buvo nupirktas kompiuteris 
ir telefonas.

Marijampolietė Rima tryli-
kametei dukrai neriboja naudo-
jimosi kompiuteriu. Bet mergaitė  
pradėjo juo naudotis tik maždaug 
prieš dvejus metus. „Anksčiau 
neturėjo kada tuo kompiuteriu 
žaisti – kaimukyje vištas gainiojo. 
Dabar gal kiek aktyviau nau-
dojasi, bet irgi ne per daug. O 
telefoną jai nupirkome, kai buvo 
penktokė.“

Kalvarijietė Renata papasako-
jo, kad savo 5-erių ir 7 metų vai-
kams buvimą prie ekranų riboja: 
„Mano vaikai žiūri animacinius 
filmukus nuo 20 iki 21 val. O 
telefonu gali naudotis vieną va-
landą per dieną.“

Praleidžiamas prie ekranų laikas lemia vaikų ateitį
Vilniaus universiteto mokslininkai dvejus metus tyrinėjo ilgalaikį ekranų poveikį 2–14 metų vaikų psichikos ir fizinei sveikatai. Tyrime dalyvavo daugiau nei 900 

vaikų (ir jų tėvų), apklausta daugiau nei 400 sveikatos priežiūros specialistų. Rezultatai rodo, kad laiko prie ekranų trukmė reikšmingai siejasi su vaikų ir paauglių 
raida, pažintiniais gebėjimais, noru mokytis ir mokymosi pasiekimais. 

Visa tai nėra nauja ir negirdėta, tik kaip tas žinias sekasi pritaikyti gyvenime – jau kitas klausimas.

Iki dvejų metų saugoti 
vaikus nuo ekranų

Mokslininkai pataria ekranų 
laiką vaikams būtinai riboti. Il-
gesnis ekranų naudojimas siejasi 
su prastesne mokyklinio amžiaus 
vaikų fizine, emocine ir psichikos 
sveikata, su menkesniu mokymosi 
noru ir pasiekimais. Nukenčia 
ikimokyklinio amžiaus vaikų sa-
varankiškumo, kalbiniai ir jausmų 
pažinimo gebėjimai, o pradiniame 
mokykliniame amžiuje mažėja jų 
girdimosios atminties ir vizualiniai, 
motoriniai gebėjimai.

Tyrimu nustatyta, kad kuo 
ilgiau ikimokykliniame amžiuje 
vaikai buvo prie ekranų ir kuo 
daugiau namie buvo foninio TV, 
tuo prastesni vaikų savireguliacijos 
gebėjimai po dvejų metų ir tuo 
prastesnė jų miego kokybė. Emo-
cinių problemų arba mokymosi 
sunkumų turintys ar mažesniais 
gebėjimais pasižymintys vaikai lin-
kę pernelyg įsitraukti į veiklas inter-
nete, jiems kyla didesnė perteklinio 
naudojimosi ekranais rizika. 

Mokslininkai pastebėjo, kad 
reikia didinti šeimos gydytojų, 
ugdytojų išmanymą apie žalą, kuri 
atsiranda vaikui dėl perteklinio 
ekranų naudojimo. Atkreipiamas 
dėmesys, kad sveikatos specialistai, 
konsultuodami dėl vaikų somati-
nių skundų (pilvo, galvos skaus-
mai, pykinimas, kiti negalavimai), 
antsvorio, miego, nerimo sutriki-
mų ir pan., būtinai turėtų klausti 

vaikų ir jų tėvų apie naudojimosi 
ekranais įpročius ir rekomenduoti 
labiau pasirūpinti tinkamais savo ir 
vaikų bei paauglių skaitmeniniais 
įgūdžiais.

Tyrėjų komanda parengė pre-
vencijos ir žalos mažinimo prie-
monių paketą, taip pat tikslines 
rekomendacijas. Vidutinė leistina 
arba rekomenduojama ekranus 
turinčių informacinių technolo-
gijų prietaisų naudojimo trukmė 
skirtingo amžiaus vaikams yra: 1) 
2–5 metų vaikams – iki 1 val. per 
dieną; 2) 6–10 metų vaikams – iki 
2 val. per dieną; 3) 11–14 metų 
vaikams – iki 3 val. per dieną. 
Naudojimosi ekranais trukmė, 
viršijanti rekomenduojamą, laiko-
ma pertekline arba galinčia turėti 
neigiamą poveikį.

Iki dvejų metų amžiaus vaikams 
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nerekomenduojama naudotis 
jokiais ekranus turinčiais IT prie-
taisais. 

Tyrėjai skelbia, kad mažiausią 
mokymosi motyvaciją ir žemiau-
sius mokymosi pasiekimus turi 
vaikai, kurių aplinkoje nėra nu-
statytų taisyklių. Nemažai lemia 
ir tėvų požiūris: jeigu tėvai mano, 
kad interneto naudojimas neturi 
neigiamų pasekmių vaiko sveikatai 
ir santykiams, jų vaikams proble-
minio interneto naudojimo rizika 
yra didesnė.

Keli mokslininkų 
patarimai tėvams

Vilniaus universiteto moksli-
ninkai pateikė ir rekomendacijų, 
kurių reikėtų paisyti. 

Šeimoje būtina sutarti dėl tech-
nologijų naudojimo namuose 

taisyklių ir jų nuosekliai laikytis. 
Nuolat kalbėtis su vaikais apie 
saugumą internete, aptarti sveikus 
skaitmeninius įgūdžius.

Siūloma nenaudoti IT prietaisų 
kaip būdo vaikus nuraminti ar 
nukreipti dėmesį nuo nemalonių 
jausmų. Nelaikyti namuose įjung-
tų nenaudojamų ekranų, vengti 
foninio TV.

Skatinti vaikus ir paauglius 
žaisti sporto, vaidmenų, stalo ar 
kūrybinius, vaizduotės žaidimus, 
užsiimti aktyvia veikla, o laiką žai-
dimams prie ekranų riboti.

Tėveliai turėtų savo pavyzdžiu 
vaikams rodyti tinkamą IT prie-
taisų, turinčių ekranus, naudojimą. 
Turėtų stebėti ir kontroliuoti savo 
ekranų naudojimo įpročius, nes 
tai yra vienas svarbiausių veiksnių, 
nusakantis, kaip technologijomis 
naudosis vaikai. Šeimos taisyklės ir 
vidinė tvarka geriausiai veikia tada, 
kai yra vienodai taikoma visiems 
šeimos nariams. Pastebėjus, jog 
patiems tėvams kyla sunkumų, 
susijusių su ekranų laiko kontrole, 
galbūt net kreiptis į specialistus. 

Specialistai pataria, kad namuo-
se būtų valgoma be ekranų. Re-
komenduojama vaikams kasdien 
bent 1 val. būti fiziškai aktyviems 
ir bent 1 valandą būti lauke, dienos 
šviesoje, o kasdienis vaikų vežio-
jimas į mokyklą tikrai nepadeda 
to įgyvendinti. Siūloma tėvams 
užtikrinti, kad likus mažiausiai 
valandai iki miego vaikai išjungtų 
visus ekranus.

Dėl aštuoniolikmetės mirties kaltu 
pripažintas ir nuteistas gydytojas

Marijampolės apylinkės teisme išnagrinėta baudžiamoji byla, kurioje Marijampolės ligoninės buvęs gydytojas G. K. pripažintas kaltu 
ir nuteistas už neatsargų gyvybės atėmimą, pažeidžiant teisės aktų nustatytas specialias elgesio saugumo taisykles, tarnybos pareigų ne-
atlikimą, padariusį didelę žalą. 

Buvo galimybė laiku 
diagnozuoti ligą 

Kaip pranešė Marijampolės 
apylinkės teismo raštinės skyriaus 
patarėja, atstovė ryšiams su visuo-
mene ir žiniasklaida Giedrė Arba-
čiauskaitė, gydytojas G. K. buvo 
nuteistas už tai, kad dirbdamas 
Marijampolės ligoninėje vidaus 
ligų gydytoju netinkamai atliko 
jam nustatytas pareigas, dėl to buvo 
padaryta didelė žala – pacientei 
atimta gyvybė.  G. K. buvo kaltina-
mas dėl to, kad neatliko pacientei 
galimų ligų objektyvaus ištyrimo, 
laboratorinių ir instrumentinių 
tyrimų rezultatų diferencinės diag-
nostikos, į pacientės ligos istoriją 
neįrašė ir nėra duomenų, kad ver-
tino, atliktų laboratorinių tyrimų, 
taip pat paskirtų ir atliktų tyrimų 
rezultatų. Medikas, neįvertinęs 
tyrimų rezultatų ir, nesant aiškios 
klinikinės diagnozės, nepaliko 
pacientės budinčio gydytojo ste-
bėjimui. 

Teismas nustatė, kad pacientei 
Marijampolės ligoninėje buvo gali-
mybė laiku diagnozuoti ligą ir skirti 

tinkamą gydymą, tuo didinant 
jos išgyvenamumo tikimybę. Dėl 
kaltinamojo G. K., kaip tuo metu 
budėjusio gydytojo, neatlikusio 
minėtų veiksmų, nusikalstamo ne-
rūpestingumo,  nepriskyrus ligonės 
stebimų pacientų kategorijai, toli-
mesnė diagnostika nebuvo atlieka-
ma iki staigaus būklės pablogėjimo 
daugiau kaip tris dienas iš eilės, 
kurios buvo nedarbo ir švenčių 
dienos. Ir tai buvo svarbiausia mirtį 
nulėmusi priežastis. 

Gydytojai paciente per 
laisvas dienas nesidomėjo

Visa ši jaunos merginos mirtimi 
pasibaigusi tragedija vyko 2018 
metais. Penkerių metų prireikė, 
kol buvo išgirstas šis nuosprendis. 
Tragedijos istorija prasidėjo 2018 
metų vasario 15-ąją, kai mergina, 
pasijutusi blogai ir kelis kartus 
praradusi sąmonę, buvo atvežta 
į Marijampolės ligoninę. Pasak 
liudininkų, nuvykę į Priėmimo 
skyrių jie akcentavo, kad mergina 

alpsta ir kosti, jaučiasi silpnai, 
dūsta. Pacientė buvo nuvežta į 
rentgeno kabinetą, jai atlikti ir 
kraujo tyrimai. Merginą Priėmi-
mo skyriuje apžiūrėjusi gydytoja 
T. Z. pasakė, kad kraujo tyrimas 
nieko blogo nerodo, o iš rentgeno 
nuotraukos matyti, kad bronchitas. 
Liepė pacientei pasėdėti ir,  jeigu ši 
gerai jausis, paleis namo. Šiek tiek 
pasėdėjus merginai pasidarė silpna, 
ji atsigulė, pradėjo vemti. Tada vėl 
atėjo gydytoja T. Z. ir pasakė, kad 
guldys pacientę į ligoninę. 

Artimieji pasakojo, kad lan-
kydami dukrą ligoninėje iš jos 
sužinojo, kad iš karto buvo atėjęs 
gydytojas, paklausė plaučius, pa-
skyrė antibiotikų, nes jai bron-
chitas, buvo sulašinta lašinė. Nuo 
to karto merginos tėvams taip ir 
nepavyko pasikalbėti su gydytoju, 
nors dukros būklė nebuvo gera. Ji 
sakydavo, kad jaučiasi lyg neblogai, 
bet nuėjusi iki tualeto ir grįžusi 
jausdavosi kaip krosą bėgusi, širdis 
pradėdavo labai plakti. Mergina 
blogavo. Tėvams ji sakė, kad gydy-
tojo nesulaukė.

 Liudininkų teigimu, per visas 

tris laisvas dienas merginos apžiū-
rėti nebuvo atėjęs joks gydytojas, 
nors požymių, kad pacientei ne-
gerai, buvo vis daugiau. Tėvams 
mergina rašė, kad pirmadienį 
prašys gydytojo, jog paleistų namo, 
kadangi jokių lašinių nelašina. 

Pirmadienį tėvai, atėję pasikal-
bėti su gydytoju, išvydo dukros 
lovą tuščią. Gydytojas pasakė, kad 
pacientė labai blogos būklės, reani-
macijoje, kur jai darėsi vis blogiau 
ir blogiau.  Gydytojai artimiesiems 
kalbėjo apie miokarditą ir nieko 
gero nežadėjo. Po kurio laiko pra-
nešė, kad dukra mirė. Po skrodimo 
tėvai išgirdo, esą trombas užkišmo 
plaučių arterijas. 

Gyvybę buvo galima 
išgelbėti 

Byloje surinkti duomenys rodo, 
kad pacientę 2018 m. vasario 19 
dieną ištiko masyvi plaučių embo-
lija. Tai patvirtina pacientės kūno 
pomirtinio tyrimo rezultatai, buvo 
atliktas patanatominis tyrimas ir 
nustatyta galutinė tikroji diagnozė. 
Į klausimą, ar šiai pacientei buvo 
galima išvengti masyvios plaučių 
embolijos, jeigu, sudėjus visus 
simptomus – troponino ženklų pa-
didėjimą, neaiškios kilmės kolapsą, 
alpimą, būtų nustatyta lengvo-vi-
dutinio sunkumo tromboembo-
lija ir ji būtų gydoma, ar tai būtų 
pakeitę ligos eigą išgyvenamumo 
kryptimi, ekspertas atsakė – taip.

(Nukelta į 9 psl.)

Iš Marijampolės ligoninės į namus jauna mergina nebegrįžo.
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(Atkelta iš 8 psl.)
Apie tai nurodyta ekspertizės 

akte ir ten nurodytas laikas: 2018-
02-15 vakare ir 2018-02-16 dieną, 
jeigu būtų imtasi atitinkamų 
veiksmų ir būtų pradėtas taikyti  
gydymas, tai mirtingumas tada 
būna nuo 2 iki 8 proc. Skyriuje 
nenustačius ligonei tinkamos 
diagnozės – plaučių  arterijų 
tromboembolijos ir laiku neskyrus 
tinkamo šios ligos gydymo išsivys-
tė obstrukcinis (ekstrakardinis) 
šokas, sukeltas masyvios plaučių 
tromboembolijos, ir pacientė 
mirė.

„Teismas sprendžia, kad iš 
visos priežasčių grandinės svar-
biausia ir nulėmusi pasekmes yra 
netinkamas diagnozės nustatymas 
ir gydymas skyriuje, kas galėjo 
užkirsti kelią masyvios plaučių 
tromboembolijos atsiradimui, o 
šią priežastį nulėmė kaltinamojo 
G. K. veiksmai – neaiškios būklės 
pacientės nepriskyrimas stebimų 
pacientų kategorijai“, – teigiama 
byloje.

G. K. nekaltinamas, kad jis pats 
nenustatė plaučių tromboemboli-
jos diagnozės, tačiau jis kaltinamas 
tuo, kad dėl jo veiksmų ši diagnozė 
skyriuje nebuvo laiku diagnozuota 
ir neskirtas gydymas.

Bausmės vykdymas atidėtas
Teisiamojo posėdžio metu 

buvo apklausti liudytojai – gydy-
tojai ir kitas medicinos personalas, 
nukentėjusieji, ištirti rašytiniai by-
loje surinkti įrodymai. Kaltinama-
sis G. K. dėl pareikšto kaltinimo 
kaltu neprisipažino, parodymus 
teismui pateikė raštu ir juos per-
skaitė teisiamojo posėdžio metu 
po nukentėjusiųjų ir liudytojų 
apklausų.

Teisėja Audronė Šiupšinskaitė, 
ištyrusi ir įvertinusi tyrimų metu 
surinktus įrodymus, nusprendė, 
kad gydytojo kaltė įrodyta visiš-
kai. 

Teismas G. K. pripažino kaltu 
padarius nusikaltimą ir paskyrė 
galutinę subendrintą bausmę – 
dvejus metus laisvės atėmimo, 
bausmės vykdymą atidedant 1 
metams 6 mėnesiams. Nuteis-
tasis įpareigotas per šį laikotarpį 
neišvykti už gyvenamosios vietos 
ribų be nuteistojo priežiūrą vyk-
dančios institucijos leidimo. Taip 
pat teismas G. K. atėmė teisę 
dirbti vidaus ligų gydytoju vals-
tybinėse ir privačiose medicinos 
ir gydymo paslaugas teikiančiose 
įstaigose dvejus metus, šį terminą 
skaičiuojant nuo nuosprendžio 
įsiteisėjimo dienos.

Nuosprendis per dvidešimt 
dienų nuo jo paskelbimo gali būti 
skundžiamas Kauno apygardos 
teismui per Marijampolės apylin-
kės teismo Marijampolės rūmus.

„Suvalkiečio“ informacija

Dėl 
aštuoniolikmetės 

mirties kaltu 
pripažintas 
ir nuteistas 
gydytojas

Vakar Kazlų Rūdoje palaidotas 
Lietuvos kariuomenės Gynybos 
štabo viešųjų ryšių karininkas, ma-
joras Andrius Dilda. Jis yra kilęs iš 
šio miesto. Atsisveikinti su majoru 
A. Dilda atvyko kariuomenės vadas 
gen. ltn. Valdemaras Rupšys, tarny-
bos draugai, bendramoksliai.

Trečiadienį po šalį pasklido 
žinia, kad mirė Lietuvos kariuo-

 Į automobilį 
atsitrenkė 
paspirtuku 
važiavusi 

šešiolikmetė
Trečiadienį po 15 val. Ma-

rijampolėje, Atgimimo gatvėje 
įvyko eismo nelaimė. Užtvan-
kos–Atgimimo gatvių sankryžoje, 
prie parduotuvės „Vėla“, į 46 
metų Marijampolės savivaldybės 
gyventojo vairuojamą automobilį 
„Volvo XC60“ atsitrenkė elek-
trinis paspirtukas. Juo važiavo 
šešiolikmetė marijampolietė. Po 
medikų apžiūros nukentėjusioji 
tolimesniems tyrimams nuvežta į 
LSMU ligoninę Kauno klinikas. 

Pirminiais  duomenimis , 
paspirtuku važiuodama nepilna-
metė išvažiavo iš šalutinio kelio 

Proga stebėti 
pajėgiausias 

Lietuvos moterų 
futbolo komandas

Pajėgiausios keturios Lietuvos 
moterų futbolo komandos 2023 
metų sezoną pradės Marijampolės 
„Hikvision“ manieže, kuris pirmą-
kart priims LMFA Žiemos taurės 
turnyrą.

Lietuvos moterų futbolo aso-
ciacija patvirtino Žiemos taurės 
turnyro nuostatus ir tvarkaraštį. 
Šiemet turnyre pasirodys Šiaulių 
FK „Gintra“, Vilniaus MFA „Žal-
giris-MRU“, FK „Vilnius“ ir Kauno 
rajono FC „Hegelmann“.

Pirmos rungtynės bus sužaistos 
vasario 11 dieną, o ypatingą Lie-
tuvai dieną – kovo 11-ąją įvyks du 
paskutiniai susitikimai ir apdovano-
jimų ceremonija.

Marijampolėje įvyks dauguma 
šio turnyro rungtynių, tad tai – uni-
kali proga vietos futbolo gerbėjams 
įdėmiau stebėti šalies moterų fut-
bolo komandas. Galbūt po kelerių 
metų turėsime ir Suvalkijos atstoves 
aukščiausioje lygoje, ko tikrai norisi 

palinkėti.

„Sūduva-
Mantinga“ pasiekė 
revanšą Šakiuose

Šiandien 7bet-NKL čempionatą 
„Sūduva-Mantinga“ tęsia namuose, 
16 val. priimdama Kauno r. „Atle-
tą“. Prieš tai žaistose rungtynėse 
Marijampolės klubas Šakiuose nu-
galėjo „Vytį-VDU“ 89:83 ir atsi-
revanšavo už antrame rate patirtą 
pralaimėjimą.

 „Liudvinavo-
Vyčio“ pareiškimas 

ir trys dramos B 
divizione

„MKML-Mantinga“ čempiona-
to TOP-8 divizione per centrines 
savaitės rungtynes „Liudvinavas-
Vytis“ sugebėjo 83:82 palaužti čem-
pionų titulą ginančius „Veteranus“. 
Per kitas šio diviziono rungtynes 
„Gudelių seniūnija“ nepaliko vilčių 
„Kapčiamiesčio-Litekmos“ koman-

dai – 101:77. 
B divizione visos trejos ankstes-

nės rungtynės buvo pilnos dramos. 
Savaitę pergale 60:59 pradėjo „CIE 
LT Forge“ komanda, palaužusi Kal-
varijos „98ers“. Per antrąsias rung-
tynes Punsko „Punia“ sugebėjo 
palaužti „Simedvą“ 86:82. Galiausiai 
sekmadienį B divizione vyšnia ant 
torto buvo uždėta, kai „Marista“ 
67:66 nugalėjo Kalvarijos SC ko-
mandą.

Paskutiniuose žaistuose dvie-
juose šio trečiadienio mačuose 
„MSC-Mantinga“ 94:86 įveikė 
„MSC-2005“, kaip ir „CIE LT For-
ge“ – 103:90 „Jump“ ekipą.

Įvarčių lietus į 
„Liūtų“ vartus, svari 
„Inter“ pergalė ir 
„Kofo“ nuostoliai 

Marijampolės apskrities salės 
futbolo pirmenybių reguliarusis 
sezonas perkopė į antrą pusę. Kaz-
lų Rūdoje sužaistos trejos šeštojo 

turo rungtynės, po kurių įvyko 
tam tikros rokiruotės ir turnyrinėje 
lentelėje, kur pergalę iškovoję Kazlų 
Rūdos „Savi“ futbolininkai iš trečio-
sios pozicijos išstūmė antrame ture 
iš eilės pralaimėjimą patyrusią „Kaz-
lų Rūdą“. Minėtą pergalę „Savi“ 
iškovojo 8:6 nugalėdami Kalvarijos 
„Kofo“ futbolininkus. 

Svarią pergalę antrame šešto 
turo mače iškovojo „Inter“ fut-
bolininkai prieš „Kazlų Rūdą“. Iš 
kelių šalies regiono miestų suburta 
komanda savo dominavimą iš esmės 
įrodė rungtynių pabaigoje galutiniu 
rezultatu 7:3.

Paskutiniame turo mače pir-
menybių lyderiai Marijampolės 
„Niekur nežaidę“ nepagailėjo 
Marijampolės sav. „Liūtų“. Intriga 
rungtynėse buvo vos pusę kėlinio. 
Po praleisto vienintelio įvarčio 
marijampoliečiai dar pirmame kė-
linyje atsakė 8 įvarčių kruša. Kaip 
parodė rungtynių visuma, pirmas 
kėlinys buvo tik „gėlytės“. Antrame 
kėlinyje į „Liūtų“ vartus pribyrėjo 
dar 14 įvarčių. Lyg volu pervažiuo-
tiems „Liūtams“ rungtynės baigėsi 
rezultatu 22:1.

„Suvalkiečio“ informacija

Šioje sankryžoje – jau ne pirma avarija.

Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka

ir atsitrenkė į pagrindiniu keliu 
važiuojantį automobilį. Mergina 
buvo be šalmo. 

Šioje sankryžoje jau yra įvy-
kusi avarija. Marijampoliečiai 
sako, kad Atgimimo gatve dabar 
važinėti sudėtinga, reikia būti itin 
budriems. 

Apgadinti 
kolekciniai 

automobiliai
Ketvirtadienį Kazlų Rūdos 

policijos komisariato pareigūnai 
sulaukė gyventojo pranešimo dėl 
apgadintų automobilių.

Anot 66 metų nukentėjusiojo, 
praėjusių metų spalį jis pastebėjo, 
jog nuniokoti jo kolekciniai auto-
mobiliai „Moskvič“ ir „Mercedes-
Benz“. Mašinos buvo laikomos po 
sodo namelio stogine Mažosios Se-

nažiškės kaime, Serbentų gatvėje. 
Automobiliui „Moskvič“ sulanks-
tyta antena, „Mercedes-Benz“ 
nulaužtas ženkliukas, kuris buvo 
pritvirtintas ant variklio dangčio. 
Taip pat  nulaužtos variklio dang-
čio atidarymo, automobilio šviesų 
ir posūkių rankenėlės, apgadinti 
visi keturi priekinio panelio or-
takiai. Pirminiais duomenimis, 
nukentėjusysis į policiją taip ilgai 
nesikreipė dėl asmeninių priežas-
čių. Įtariamieji nėra nustatyti. 

Žalą savininkas įvertino 470 
eurų.

Kvaišalus gabenęs 
vyras uždarytas į 

areštinę
Marijampolės apskrities Vy-

riausiojo policijos komisariato pa-
reigūnai pradėjo du ikiteisminius 
tyrimus dėl neteisėto disponavimo 
narkotinėmis ar psichotropinėmis 
medžiagomis.

Trečiadienį po 18 val. Ma-
rijampolėje patruliavę policijos 
pareigūnai Gedimino gatvėje 
sustabdė patikrinti automobilį 
„Land Rover“, kurį vairavo 26 
metų vyras. Pareigūnai, apžiūrė-
dami  transporto priemonę, rado 
plastikinį maišelį su galimai auga-
linės kilmės narkotine  medžiaga. 
Pradėtas tyrimas dėl neteisėto 
disponavimo narkotinėmis me-
džiagomis be tikslo jas platinti.

Ketvirtadienį, apie 19.30 val., 
Vilkaviškio rajono Bačkiškių kai-

me patikrinus automobilį BMW, 
kurį vairavo 24 metų vyras, rastas 
maišelis su galimai augalinės 
kilmės narkotine  medžiaga. Įta-
riamasis sulaikytas ir pristatytas 
į areštinę. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas dėl neteisėto disponavimo 
narkotinėmis medžiagomis, turint 
tikslą jas platinti.

Prie vairo – stipriai 
girti vyrai 

Marijampolės apskrities VPK 
pareigūnai, patruliavę Marijam-
polės regiono keliuose šios savaitės 
pirmomis dienomis, sulaikė du 
neblaivius vairuotojus. Jiems iš-
keltos baudžiamosios bylos. 

Antradienį po pietų Šakių 
rajono Veršių kaime pareigūnai 
patikrino automobiliu „Opel 
Astra“ važiavusį vietos gyventoją. 
Paaiškėjo, kad penkiasdešimtmetis 
vairuotojas gerokai girtas. Konsta-
tuotas sunkus girtumas, kraujyje 
buvo 2,88 prom. alkoholio. Vai-
ruotojas nušalintas nuo vairavimo, 
automobilis nugabentas į saugoji-
mo aikštelę. 

Trečiadienį po 22 val. Vilka-
viškio rajono Pilviškių miestelyje 
pareigūnams įkliuvo neblaivus 
Vilkaviškio rajono gyventojas. 36 
metų vyras automobilį „VW Golf“ 
vairavo neblaivus ir neturėdamas 
teisės vairuoti šios kategorijos 
transporto priemones. Vairuoto-
jui nustatytas sunkus girtumas. 
Alkoholio matuoklis jo kraujyje 
užfiksavo 3,09 prom. Automobilis 
nugabentas į saugojimo aikštelę. 

„Suvalkiečio“ informacija

Kazlų Rūdoje palaidotas Lietuvos 
kariuomenės  majoras Andrius Dilda

menės majoras, Gynybos štabo 
viešųjų ryšių karininkas Andrius 
Dilda, šaliai tarnavęs daugiau kaip 
dešimt metų. Pranešta, kad majo-
ras mirė po sunkios ligos.

Karininko tarnybą jis pradėjo 
Rukloje, po kelerius metus teko 
praleisti Radviliškyje, Šiauliuose ir 
Kaune. Metams karininkas buvo 
išvykęs į tarptautinę Jungtinių 

Tautų operaciją Malyje.
„Šiandien gedime kartu su 

artimaisiais... Lietuva neteko 
doro ir garbingo karininko, o 
šeima – mylimo vyro, sūnaus, 
tėčio. Ilsėkis ramybėje. Užuojauta 
artimiesiems, draugams, ginklo 
broliams ir sesėms“, – rašoma 
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos 
karo akademijos puslapyje.
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Užs. 81.

Užs. 32.

Durpių gavybos įmonė parduoda palaidas lietuviškas gabalines 
kuro durpes. 

Teirautis darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. Palių durpyne, tel. 8 612 
62874.                                                                                      Užs. 142.

GABALINĖS KURO DURPĖS PALIŲ DURPYNE

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. 14.

Užs. 10.

1–2 kambarių butą Igliauko-
je arba Liudvinave. Tel. 8 645 
24472.  Užs. 141.  

Brangiai – žemės ūkio paskir-
ties žemę ir miškus Marijampolės, 
Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Vilka-
viškio sav. Žemė gali būti apleista. 
Tel. +370 618 74777.  Užs. 157.  

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.

 
Mišką, žemę visoje Lietuvoje. 

Kaunas. Tel. 8 683 33955.   Užs. 1477.

perka 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.

Senus motociklus „Jawa“, jų 
lopšius, detales, tarybinių bei LT 
registracijos dokumentus, siūlyti 
įvairius variantus. Tel. +370 698 
03837.  Užs. 158.

Sendaikčius: knygas, indus, pa-
veikslus, nuotraukas, pinigus, laikro-
džius, medalius, gintarą ir visa kita. 
Pasiima. Tel. 8 657 53993.  Užs. 57.

 
Brangiai – senovines nuotrau-

kas, sidabrines monetas, gintarą, 
Vokietijos (VFR) markes, ordinus, 
Smetonos laikotarpio litus. Tel. 
8 653 21904.  Užs. 109.

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. 1989.

 O. Balčiūno įmonė BRANGIAI 
– VERŠELIUS. Grei tai pasiima. 
Sveria elektroninėmis svarstyklėmis. 
Tel. 8 686 46230. Užs. 68.

BRANGIAI – VERŠELIUS 
(mėsinius, juodmargius, „belgus“) ir 
AVIS. Moka 6 ir 21 proc. Atsiskaito 
iš karto. Tel. 8 612 34503.  Užs. 1988.

parDuODa
2 kambarių butą Jungėnuose. 

Tel. +370 614 81952.  Užs. 154.

VILNONĖS ANTKLODĖS
Vasario 7 d. (antradienį) 

gamintojų kainomis – vilnones 
viengules (90 Eur), dvigules (110 
Eur), vaikiškas vilnones (70 Eur) 
antklodes, vilnonius čiužinius (pa-
klotus) įvairių matmenų (80–160 
Eur), vilnones pagalves (28 Eur), 
patalynės komplektus (40–45 Eur), 
vilnonius suktus siūlus (25 Eur už 
kg). Iš natūralios avių vilnos paga-
minta patalynė yra labai higieniška. 
Ji higroskopiška (gali sugerti daug 
drėgmės ir išgarinti), nesielektri-
na, lengva, šilta, gerai praleidžia 
ultravioletinius spindulius, sunkiai 
dega, pasižymi bakteristatinėmis 
savybėmis, tinka naudoti ir vasarą, ir 
žiemą. 13.20 val. – Kalvarijoje (tur-
gelyje), 13.40 val. – Jungėnuose, 14 
val. – Liudvinave, 14.15 val. – Gy-
viškiuose, 14.30 val. – Daukšiuose, 
14.45 val. – Gudeliuose, 14.55 val. 
– Šventragyje, 15.05 val. – Igliauko-
je, 15.20 val. – Igliškėliuose, 15.45 
– Marijampolėje (turgelyje „Pirk 
pigiau“), 16.15 val. – Sasnavoje, 
16.30 val. – Ąžuolų Būdoje.

Priimami užsakymai tel. 8 698 
71270, po 20 val. Perkant už 100 
Eur, pristatymas nemokamas. 

Pakruojo r. lygumų vilnų verpy-
kla  Užs. 145. 

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

Sausas įvairias sukapotas malkas 
ir atraižas. Tel. 8 617 93249.   
 Užs. 49.

.
Uosio, skroblo, beržo, alksnio 

malkas rąsteliais ir sukapotas. Pri-
stato, matuoja vietoje. Tel. 8 639 
59593.  Užs. 51.

.
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.

 
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.

Nuolat – statybinę medieną, 
atraižas malkoms. Pjauna pagal 
užsakymą. Atveža. Tel. 8 686 
88154.  Užs. 1051.

Stambias pjautas ir nepjau-
tas atraižas; pjautas, kirstas skro-
blo, beržo, alksnio malkas. At-
veža. Tel. 8 636 12593. Užs. 137. 
.

Baltarusiškus durpių briketus ir 
medžio pjuvenų briketus. Pristato. 
Tel. 8 616 75759.  Užs. 1071.

.
Malkas, atraižas, plautas akmens 

anglis, granulines anglis, durpių ir 
medžių briketus, medžio granules. 
Atveža. Tel.: +370 687 41274, 8 
699 92406. Užs. 19.

Statybinę sausą obliuotą ir ne-
obliuotą medieną, vidaus ir lauko 
dailylentes, terasų ir grindų lentas 
(įvairaus ilgio ir pločio). Tel. 8 617 
93249.  Užs. 50.

.
Alksnio, uosio, skroblo, beržo 

malkas rąsteliais ir sukapotas. At-
veža, iškrauna. Tel. 8 655 72191.  
 Užs. 50.

.

Skaldytas beržo, alksnio mal-
kas, alksnio supjautas ir nesupjau-
tas atraižas, pjuvenas didmaišiais. 
Tel. 8 699 40234.  Užs. 76.

.

Malkas rąsteliais ir skaldytas, 
atraižas pakais ir supjautas, pjuvenas 
didmaišiais. Tel. 8 602 09301.  

 Užs. 79.

.

Beržo, alksnio, uosio malkas 
rąsteliais ir skaldytas. Atraižas 
pakais ir supjautas. Drožles. Tel. 
8 690 27280.  Užs. 80. 

.

Skaldytas beržo, juodalksnio 
malkas. Malkas rąsteliais. Atrai-
žas. Tel. 8 610 45504.  Užs. 77.

.

Skaldytas alksnio, beržo mal-
kas. Atraižas. Drožles didmaišiais. 
Tel. 8 609 73915.  Užs. 81.

.

Atraižas pakais ir supjautas. Įvai-
rias malkas rąstais, supjautas, sukapo-
tas. Tel. 8 675 03772.  Užs. 136.

Skaldytos malkos pagal jūsų 
matmenis (veža ir mažais kiekiais). 
Tel. 8 689 54131.  Užs. 133.

Malkas – rąstais, supjautas, su-
kapotas ir stambias, sausas supjautas 
ir pakais atraižas. Tel.: (8 343) 
30027, 8 637 59441. Užs. 135.

Atraižas pakais ir pjautas; mal-
kas rąstais, sukapotas ir kaladėmis. 
Pristatymas nemokamas. Tel. 8 637 
61121.     Užs. 134.

.

Marijos ir Vaido ūkis – maistines 
bulves „Vineta“. Turi ir įvairios pa-
skirties bulvių. Tel.: 8 603 95611, 
8 673 26180.  Užs. 40.

Užs. 143.

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

.
Parduoda: makaronus pašarams 

(50 kg – 25 Eur), konservus: broile-
rių (2,5 Eur), elnienos (3,5 Eur.). 

Perka dyzeliną. Tel. 8 686 
93410.  Užs. 152.

ĮVairūs

DĖMesiO
Jeigu tu tikrai nori mesti gerti, 

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

Užs. 33.

Įvairios paskirties bulves „Vine-
ta“, „Laura“. Taip pat yra pigesnių 
pašarinių ir nekondicinių. Tel. 
8 686 54294.  Užs. 4

Burokėlius ir morkas (0,40 Eur/
kg), burokėlius ir morkas pašarui 
(0,20 Eur/kg). Tel. 8 634 71866.  
 Užs. 148.

Įvairiais kiekiais bulves, morkas, 
svogūnus, kopūstus. Kaina 50 ct už 
kg. Tel. 8 644 97719.  Užs. 128.

8 melžiamas karves. Tel. 8 616 
89326.  Užs. 138.
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TELELOTO

ReIKalINGa

„AUGA group“ – didžiausia Europoje ekologiško 
maisto bendrovė, veikianti principu „nuo lauko iki 
lentynos“. Įmonė gamina platų ekologiškų maisto 
produktų asortimentą iš savo užaugintų žaliavų, 
užtikrindama visišką produktų atsekamumą, ir 
vadovaujasi vizija – ekologiškas tvariai užaugintas 
maistas be kainos gamtai.

Prie ŽŪB „AUGA Želsvelė“ komandos kviečiame prisijungti
fERMOS MEChANIzATORIŲ (-ę)

Darbo pobūdis:
• gyvulių šėrimas pagal pateiktus racionus, pašarus susmulkinant 

pašarų dalytuvu;
• mechanizuotas tvartų mėžimas ir kreikimas;
• pašarų sandėliavimo vietų priežiūra;
• slenkantis darbo grafikas: dvi darbo dienos, viena laisva diena.
Reikalavimai:
• traktorininko pažymėjimas;
• panašaus darbo patirtis.
Įmonė siūlo:
• kompetenciją, patirtį ir darbo kokybę atitinkantį darbo užmokestį 

– 1000 € „į rankas“.
• visas socialines garantijas;
• papildomą sveikatos draudimą;
• 24/7 nelaimingų atsitikimų draudimą.

Tel. pasiteirauti 8 616 24979

„AUGA group“ – didžiausia Europoje ekologiško 
maisto bendrovė, veikianti principu „nuo lauko iki 
lentynos“. Įmonė gamina platų ekologiškų maisto 
produktų asortimentą iš savo užaugintų žaliavų, 
užtikrindama visišką produktų atsekamumą, ir 
vadovaujasi vizija – ekologiškas tvariai užaugintas 
maistas be kainos gamtai. 
 

Prie ŽŪB „AUGA Želsvelė“ komandos kviečiame prisijungti 
 

FERMOS MECHANIZATORIŲ (-Ę) 
 

Darbo pobūdis: 
 gyvulių šėrimas pagal pateiktus racionus, pašarus 

susmulkinant pašarų dalytuvu; 
 mechanizuotas tvartų mėžimas ir kreikimas; 
 pašarų sandėliavimo vietų priežiūra; 
 slenkantis darbo grafikas: dvi darbo dienos, viena laisva diena. 

Reikalavimai: 
 traktorininko pažymėjimas; 
 panašaus darbo patirtis. 

Įmonė siūlo: 
 kompetenciją, patirtį ir darbo kokybę atitinkantį darbo 

užmokestį – 1000 € „į rankas“. 
 visas socialines garantijas; 
 papildomą sveikatos draudimą; 
 24/7 nelaimingų atsitikimų draudimą. 

 
Tel. pasiteirauti 8 616 24979 
 

Užs. 120.

„AUGA group“ – didžiausia Europoje ekologiško 
maisto bendrovė, veikianti principu „nuo lauko iki 
lentynos“. Įmonė gamina platų ekologiškų maisto 
produktų asortimentą iš savo užaugintų žaliavų, užti-
krindama visišką produktų atsekamumą, ir vadovaujasi 
vizija – ekologiškas tvariai užaugintas maistas be kainos 
gamtai.

Prie ŽŪB „AUGA Želsvelė“ komandos kviečiame prisijungti
VERŠELIŲ PRIŽIŪRĖTOJą

Darbo pobūdis:
• veršelių priežiūros, šėrimo ir girdymo darbai;
• slenkantis darbo grafikas: dvi darbo dienos, viena laisva diena.
Įmonė siūlo:
• kompetenciją, patirtį ir darbo kokybę atitinkantį darbo užmokestį 

– 900–950 € „į rankas“.
• visas socialines garantijas;
• papildomą sveikatos draudimą;
• 24/7 nelaimingų atsitikimų draudimą.

Tel. pasiteirauti 8 616 24979 Užs. 118.

„AUGA group“ – didžiausia Europoje ekologiško 
maisto bendrovė, veikianti principu „nuo lauko iki 
lentynos“. Įmonė gamina platų ekologiškų maisto 
produktų asortimentą iš savo užaugintų žaliavų, 
užtikrindama visišką produktų atsekamumą, ir vado-
vaujasi vizija – ekologiškas tvariai užaugintas maistas 
be kainos gamtai.

Prie ŽŪB „AUGA Želsvelė“ komandos kviečiame prisijungti
MELŽIMO OPERATORę (-IŲ)

Darbo pobūdis:
• karvių melžimas melžimo aikštelėje du kartus per dieną – ryte 

ir po pietų;
• slenkantis darbo grafikas: dvi darbo dienos, viena laisva diena.
Įmonė siūlo:
• kompetenciją, patirtį ir darbo kokybę atitinkantį darbo užmokestį 

– 900–950 € „į rankas“;
• visas socialines garantijas;
• papildomą sveikatos draudimą;
• 24/7 nelaimingų atsitikimų draudimą.

Tel. pasiteirauti 8 616 24979 Užs. 119.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

PLATAUS PROFILIO STATYBININKAMS 
Atlyginimas 800 – 1200 eur į rankas. 

Dėl darbo kreiptis: adresu Gedimino g. 3A, Marijampolė. Tel. 8 685 67606. Užs. 83.

UAB „Kelranga“ reikalingas pa-
tyręs ekskavatoriaus mašinistas. Tel. 
pasiteirauti 8 699 32619.  Užs. 94.

.

Reikalingas automechanikas. 
Atlyginimas nuo 1000 Eur „į ran-
kas“ pagal darbo rezultatus. Tel. 
8 641 58822.  Užs. 120.

SUTAUPYKITE IKI 300 
EUR! UŽSISAKYKITE 
DABAR, PRADĖKITE
MOKĖTI PAVASARĮ!

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.

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.

Užs. 65.

Paminklai, antkapiai, tvorelės, 
dengimo plokštės, betonavimas, 

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

ĮVAIRIAIS KIEKIAIS VEŽA-
ME ŽVYRą, SMĖLĮ, SKALDą, 
JUODŽEMĮ. Tel. 8 610 45504.   
 Užs. 78.

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.

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

 
Profesionalus pastatų šiltinimas 

termoizoliacine ekologiška ekovata. 
Šiltiname sienų oro tarpus, stogo 
šlaitus, grindis, perdangas. Taip pat 
šiltiname sienas šlapiuoju būdu. 
Dirbame visoje Lietuvoje kokybiš-
komis medžiagomis, nauja specialia 
įranga. Rinkitės pigų, greitą, efek-
tyvų šiltinimo būdą. Tel. +370 637 
08726; www.siltmena.lt.  Užs. 79.

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.

 
Nebrangiai gamina stumdomą-

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

 
Visi skardinimo darbai. Kraigai, 

vėjinės, pakalimai. Valome kami-
nus. Tel. 8 636 94394.  Užs. 422.

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

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

 
„GK medelynas“ profesionaliai 

geni, formuoja vaismedžių sodus. 
Būtina registracija. Tel. 8 643 
61743.  Užs. 1928.

paslauGOs

Elektrikas, turintis darbo pa-
tirties, greitai ir kokybiškai atlieka 
visus elektros darbus. Tel. 8 638 
99615.  Užs. 1873.

ELEKTRIKŲ IR KRAUTU-
VŲ VAIRUOTOJŲ KURSAI – O. 
Čirvinskienės mokymo centre. 

Tel.: (8 343) 92773, 8 699 
63227. Užs. 107.

Patikima kompanija atlieka 
vidaus apdailos darbus: glaistymo ir 
dažymo darbai, „laminato“ grindų, 
„plintusų“, durų ir gipskartonio 
konstrukcijų montavimas. Tel. 
8 653 21904.  Užs. 108.

Taisau televizorius, kompiute-
rius, kavos aparatų, viryklių, šaldy-
tuvų elektroniką. Galiu atvykti. Tel. 
8 656 54542.  Užs. 111.

Atliekame elektros darbus:
- Namų instaliacija;
- Gedimų ieškojimas;
- Renovaciniai darbai;
- Signalizacijos, priešgaisrinės 

signalizacijos;
- Kameros.
Yra galimybė išrašyti sąskaitą.
Artūras, tel. +370 658 59458.  

 Užs. 134.

Pjauname ir skaldome malkas 
mažais ir dideliais kiekiais. Per dieną 
apdorojame apie 35 m3. Tel. 8 689 
54131.  Užs. 132.

 
Vairavai išgėręs? Susigrąžink 

teises anksčiau. Alkoblokų mon-
tavimas, nuoma, pardavimas. Tel. 
+370 659 92202.  Užs. 145.

Stogų, fasadų, trinkelių plovi-
mas, atnaujinimas, dažymas. Tel. 
8 631 91211.  Užs. 159.

NETEKTYS
Mirė Vytautas BAČKUS, gim. 1940 m., gyv. Marijampolėje.
Velionis pašarvotas Marijampolės laidojimo namuose „Sustojęs 

laikas“ (Vokiečių g. 3).
Laidotuvės 2023 m. vasario 4 d. 13 val. Lydės į Marijampolės 

naująsias kapines.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Mirė Alfonsas GELEŽAUSKAS, gim. 1947 m.
Palaidotas Alksninės kapinės.

Informuojame žemės sklypo, 
esančio Marijampolės sav. Tra-
kiškių k., sklypų kadastro Nr. 
5114/0004:1059, 5114/0004:1062 
savininką, turto paveldėtojus ar jų 
įgaliotus asmenis, kad UAB „Me-
trum Lt“ matininkas (kvalifikacijos 
pažymėjimo Nr. 2M-M-654) 2023-
02-13 d. 11 val. vykdys žemės skly-
po, kadastro Nr. 5114/0004, proj. 
Nr. 515-11, esančio Marijampolės 
sav. Trakiškių k., ribų ženklinimo 
darbus. Prireikus išsamesnės infor-
macijos prašome kreiptis adresu 
Vytauto g. 34A, Marijampolė, el. 
paštu austeja@metrumlt.eu arba 
telefonu  8 664 64042.  Užs. 146.

Informuojame, kad žemės skly-
po kad. Nr. 5164/4:215, esančio 
Marijampolės sav. Gudinės k., 
Karklų g. 21, savininką R. Ž., kad 
2022-02-15 8–8.30 val., ir žemės 
sklypo kad. Nr. 5164/4:79, esančio 
Marijampolės r. sav. Gudinės k., 
savininką R. Ž., kad 2022-02-15 
7.30–8 val. matininkas M. Mic-
kevičius (kvalifik. paž. Nr. 2M-
M-2422) vykdys ribų ženklinimo 
darbus. Prireikus išsamesnės infor-
macijos, prašome kreiptis adresu 
Kauno r. sav., Užliedžiai, Ledos g. 
1-3, el. paštu vpsnuoma@gmail.
com arba telefonu 8 621 93000.  
 Užs. 152.

  Užs. 1295.

     Tel. 8 686 61720. 

Liuteronų 
bažnyčios salė
Kauno g. 9, Marijampolėje 

LAIDojIMo  ir  KREMAVIMo 
PASLAUGoS,  REIKMENyS

Marijampolės savivaldybės žemdirbių dėmesiui!
 2023 m. vasario  8 d. 10 val. Marijampolės savivaldybės  I a. salėje 

(J. Basanavičiaus a. 1) vyks žemdirbių susirinkimas. 
Supažindinsime su Lietuvos kaimo plėtros 2023–2027 metų  

programa, pasėlių deklaravimo pakeitimais. Susirinkime aptarsime ir  
kitus aktualius žemdirbiams klausimus.

Kviečiame aktyviai dalyvauti.
marijampolės savivaldybės  administracijos Žemės ūkio skyrius

U
žs. 148.

Siūlome darbą Marijam-
polėje! Ieškome GAMYBOS 
DARBUOTOJŲ, kurie val-
dytų gamybinę liniją, pildytų 
įrenginius žaliavomis. Siūlome 
nemokamai vykti į/iš darbo Vil-
kaviškio, Kalvarijos bei kitų apy-
linkių gyventojams. Atlyginimas 
767–846 Eur/mėn. „į rankas“. 
Įdomu? 

Tel. 8 660 43529.    Užs. 150.

Skardiname, dengiame stogus. 
Atliekame ventiliuojamojo fasado 
įrengimo darbus, apdailą. Tel. 
8 621 99958.  Užs. 160.

Kaminų valymas. Tel. 8 621 
99958.  Užs. 161.

kaDasTriniai
MaTaViMai



2023 m. vasario 4 d.12 psl.

sekmadienį
Agotos, Birutės ir 

Gaudvino vardadieniai.
Saulė teka 8.04 val., 

leisis 17.03 val. Dienos 
ilgumas 8.59 val.  

Mėnulis pilnatis.

pirmadienį
Urtės, Oksanos, Živilės, 

Pauliaus, Povilo ir Tito varda-
dieniai.

Saulė teka 8.02 val., leisis 17.05 
val. Dienos ilgumas 9.03 val.  

Mėnulis pilnatis.

Šiandien 
Arvilės, Joanos, Andriaus 

ir Vidmanto vardadieniai.
Saulė teka 8.06 val., leisis 

17.01 val. Dienos ilgumas 
8.55 val.  

Mėnulis pilnatis.

antradienį
Jomantės, Vilgirdės, Ričardo 

ir Romualdo  vardadieniai.
Saulė teka 8.00 val., leisis 

17.07 val. Dienos ilgumas 9.07 
val.  

Mėnulis pilnatis.

kViečiaMe apsilankYTi, DalYVauTi

Šeštadienio dieną nedidelis sniegas aplankys didžiąją šalies teritoriją. Atidumo reikalaus kelius ir takelius padengęs plikledis. Stiprės šiaurys vėjas, jo greitis sieks 7–12 m/s. 
Šią dieną visoje šalyje įsitvirtins neigiama temperatūra ir svyruos tarp 0–5 laipsnių šalčio. Sekmadienio naktį stiprės aukšto slėgio sritis. Debesys vėl ims pamažu sklaidytis, 
vietomis rodysis pragiedruliai. Žymesnio sniego neprognozuojama. Temperatūra kris iki 4–9, pragiedrėjus vietomis 10–12 laipsnių šalčio. Sekmadienio dieną sniego 

tikimybė išliks menka, bus slidu. Vėjas nurims iki vos juntamo, nuolatos kaitalios kryptį. Temperatūra po vidudienio sušvelnės iki 1–6 laipsnių šalčio. Pagal dabartinius duomenis, kitos savaitės 
pradžioje vėl užslinks ciklonas su atmosferos frontais, kurie neš kritulius. Vėjas pamažu stiprės, o temperatūra bus kaip šios savaitės pabaigoje.

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 3740.                       Užsakymo Nr. 10.   

Projekto „Vienybė težydi“ parama – 10 000 Eur.

„SPINDULIO“ kino teatre
(Kauno g. 13)

VASARIO 4–9 DIENOMIS
Didžiojoje salėje:

„Mumijos“ (Ispanija, animacinė nuotykių komedija, N-7). Dub-
liuota lietuviškai. 4–9 d. 15 val. 

„Vyrų svajonės“ (Lietuva, romantinė komedija, N-13) 4–5 d. 
19.30 val. 6–9 d. 17.30 val. 

„Beldimas į trobelę“ (JAV, mistinis siaubo, N-16) 5 d. 17.20 val. 
„ReEmigrantai“ (Lietuva, komedija, N-13) 4 d. 21.45 val. 

„Oskarų“ nominantai:
„Batuotas katinas Pūkis: paskutinis noras“ (JAV, animacinis 

nuotykių, N-7). Dubliuota lietuviškai.  4, 5 d. 12.30 val. 
„Salos vaiduokliai“ (JAV, D. Britanija, Airija, komiška drama, 

N-16) 3, 4 d. 17.20 val. 
„Įsikūnijimas. Vandens kelias“ (JAV, fantastinis veiksmo, nuoty-

kių, N-13)  6 d. 20 val. 
„Liūdesio trikampis“ (Prancūzija, Vokietija, Švedija, D. Britanija, 

komiška drama, N-16)  7 d. 20 val. 
„fabelmanai“ (JAV, drama, N-13) 8 d. 20 val. 
„Babilonas“ (JAV, istorinė drama, N-16)  9 d. 20 val. 

Mažojoje salėje:
„Miauricijus Puikusis“ (JAV, D. Britanija, Vokietija, animacinis, 

V). Dubliuota lietuviškai. 4, 5 d. 13.15 val. 
„Kiškių mokykla. Misija „Kiaušiniai“ (Vokietija, animacinis nuo-

tykių, V). Dubliuota lietuviškai. 4–9 d. 15.15 val. 
„ReEmigrantai“ (Lietuva, komedija, N-13) 5 d. 20.15 val. 
„Man viskas gerai“ (Lietuva, komiška drama, N-13) 4 d. 19.45 val. 
 „Tu – mano deimantas“ (Lietuva, komiškas trileris, N-18) 4 d. 

21.30 val. 
„Prisiminimų dėžutė“ (Prancūzija, drama, N-13) 6–8 d. 19.30 

val. 9 d. 17.10 val. 
Larso von Triero ilgametražių filmų retrospektyva: 

„Šokėja tamsoje“ (Danija, Prancūzija, Vokietija, Italija, Švedija, 
JK, JAV, kriminalinė, muzikinė drama, N-13) 4 d. 17.15 val.

„Dogvilis“ (Danija, JK, Švedija, Prancūzija, Vokietija, kriminalinė 
drama, N-16) 5 d. 17.15 val.

„Visų galų direktorius“ (Danija, Prancūzija, Vokietija, Islandija, 
Italija, Švedija, komedija, N-13) 6 d. 17.15 val.

„Antikristas“ (Danija, Prancūzija, Vokietija, Italija, Lenkija, Šve-
dija, psichologinė siaubo drama, N-18) 7 d. 17.15 val.

„Melancholija“ (Danija, Švedija, Prancūzija, Vokietija, fantastinė 
drama, N-16) 8 d. 17.15 val.

„Prieš bangas“ (Danija, Švedija, Prancūzija, Nyderlandai, Nor-
vegija, Islandija, Ispanija, D. Britanija, psichologinė drama, N-16) 9 
d. 19 val. 

Kultūros centre
Vasario 6 d., pirmadienį, nuo 

12 val. Nacionalinis kraujo centras 
laukia visų, norinčių ir galinčių paau-
koti kraujo – jo poreikis nemažėja.
Petro Kriaučiūno viešojoje 

bibliotekoje
Veikia Virginijos Armanavičie-

nės karpinių paroda „Aš užgimiau 
Lietuvoje“ (mažojoje salėje, II a.).

Vasario 6 d., pirmadienį, 18 val. 
– pokalbis-diskusija „Marijampolės 
tapatybės problemos ir stiprybės“. 

Dalyvauja VU Istorijos fakulteto 
dėstytojas dr. Norbertas Černiaus-
kas ir istorijos mokytoja Vaida 
Pituškienė (didžiojoje salėje).

7 d., antradienį, 12 val. – su-
sitikimas su atsargos pulkininku, 
gynybos paramos fondo vadovu 
Vaidotu Malinioniu. Tema „Kiek 
saugūs esame?“ (didžiojoje salėje).

7 d., antradienį, 17 val. – Liu-
tauro Degėsio knygos „Viskas buvo 
ne taip“ pristatymas. Tai penktasis 
L. Degėsio esė rinkinys, kuriame 
gausu paradoksalių, ironiškų filo-

sofinių įžvalgų apie aktualias visuo-
menės gyvenimo realijas: politiką, 
religiją, mokslą, meną, švietimą 
(didžiojoje salėje).

8 d., trečiadienį, 11 val. – pro-
jekto „Ir niekur tiek laimės nėra...“, 
skirto vaikų poeto Anzelmo Matu-
čio 100-osioms gimimo metinėms, 
baigiamasis renginys. Nacionalinio 
eilėraščių konkurso „Gerumo nebū-
na per daug“ laureatų apdovanoji-
mas. Mokinių tapybos parodos „Bet 
kodėl gi ne katės? Gal dėl to, kad jos 
gražios!“ atidarymas.

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: 

2023 metai mūsų miestui išskir-
tiniai, nes Marijampolė paskelbta 
Jaunimo sostine. Visos šalies žmonių 
akys nukreiptos į Marijampolę, jos 
organizuojamus renginius, akcijas, ini-
ciatyvas. Tai galimybė įtraukti jaunimą 
aktyviau dalyvauti miesto gyvenime. 
Nors darželių vaikai – dar tik augantis 
jaunimas, bet jau pratinasi būti pilietiš-
kais, aktyviais savo miesto gyventojais. 
Svarbu, kad vaikai suprastų, jog net 
mažais darbeliais gali prisidėti prie 
savo miesto gražinimo, renginių, geros 
miestiečių ir svečių nuotaikos.

Lopšelio-darželio „Vaivorykštė“ 
priešmokyklinio ugdymo mokytojos 
vasario 1–14 dienomis surengė Mari-
jampolės savivaldybės ikimokyklines 
ugdymo įstaigas lankančių vaikų 
kūrybinių darbų parodą „3D vaikų 
menas“, kuri eksponuojama Petro 
Kriaučiūno viešosios bibliotekos Drau-
gystės padalinyje.

Parodos tikslas – skatinti kūrybiš-
kumą ir saviraišką, suteikiant galimybę 
savo darbus pristatyti visuomenei, 
bibliotekos lankytojams, marijam-
poliečiams. Dalyvauti parodoje norą 
pareiškė Marijampolės lopšeliai-dar-

iŠ reDakcijOs paŠTO

Kūrybinių darbų paroda „3D vaikų menas“
želiai „Šaltinėlis“, „Rūta“, „Pasaka“, 
„Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis 
centras ir mūsų įstaigos mokytojos su 
savo ugdytiniais. Vaikų kūrybiniai dar-
beliai – iš popieriaus iškirpti, išlankstyti 
gyvūnėliai, namai, žuvyčių akvariumai, 
gėlės. Džiugu, kad net iš mažiausios 
popieriaus skiautelės, mažiausio ar 
niekam nereikalingo kartono gabalėlio 
vaikai, pedagogų padedami, sugeba 
kurti stebuklingus dalykus ir pačius 
spalvingiausius 3D meno kūrinėlius. 
Tai yra tikrų tikriausias kūrybiškumas, 

Po parodos atidarymo.

o vaikams – didžiausi atradimai.
Vasario 1 dieną parodos dalyvius 

pakvietėme į iškilmingą atidary-
mą. Lopšelio-darželio „Vaivorykštė“ 
priešmokyklinių grupių ugdytiniai 
deklamavo eilėraščius apie savo gimtąjį 
miestą, vaikystę, dainavo dainas Mari-
jampolei ir Lietuvai, pristatė parodos 
eksponatus.

Diana DOnaUSKienė,
aušra ŽaliaUSKienė, 

virginija ŠiDlaUSKienė,
priešmokyklinio ugdymo mokytojos


