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PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS ŠEŠTADIENIS SEKMADIENIS 
17 18 19 20 21 22 23 
9.00-18.00 Sauliaus 

Tamulio paroda „Nuo 
Užgavėnių iki 
Užgavėnių“ (Kriaučiūno 
viešoji biblioteka) 

18.00 Spektaklis 
Šimtmečio moterys 
(Organizuoja LIONS 
klubas. Renginio metu 
suaukotos lėšos bus 
skiriamos labdaringiems 
tikslams. Kvietimai 
telefonu: +370 685 38089 
(Dramos teatras) 

17.00 Vytauto Voverio knygos 
„Šventasis karas“ pristatymas 
(Kriaučiūno viešoji biblioteka) 

 

18.00 Tradicinių šokių 
vakaras su folkloro 
ansambliu Žibinyčia 
(Marijampolės kultūros 
centre) 

 9.00-12.00 SEO rytmetys 
Marijampolėje visiems, kam rūpi būti 
Google TOP'e. Į renginį kviečiame 
registruotis verslininkus, kuriems rūpi 
iškelti savo interneto svetainę į 
Google TOP'us ir SEO specialistus iš 
SEO AKADEMIJOS SEO klubo. 
Turėkite vizitinių kortelių. Renginio 
kaina 12,10 EUR (jau su įskaičiuotu 
21% PVM). (Kultūros variklis 
„BWM“, Pramonės g. 1A) 

17.00 LSDP 
KONFERENCIJA 

(J.Basanavičiaus a.1, Marijampolės 
savivaldybės I-ojo aukšto salėje) 

11.00 Mokymai 
,,Dambrelio istorija ir 
grojimo technika‘‘/ Egidijus 
Darulis (Marijampolės 
kultūros centre) 

 
12.00 Užgavėnių šventė 

Daugirduose 

10-18 val. Užgavėnių kermošius 
12-13 val. Marijampolės 

kultūros centro Country kapelos 
„Jovarai“ ir kapelos „Gudeliai“ 
pasirodymas 

12.30 val. Įžvalgioji komisija 
ieškos tradiciškiausių kaukių 

13 val. Užgavėnių kaukių 
šėlionės, smagios dainos, 
žaidimai, šokiai, gardūs blynai ir 
ne tik... (J. Basanavičiaus a., 
Marijampolėje) 

 
12.00 Kačių kiemelio istorijos. 

Marijampolės dramos teatro lėlių 
spektaklis (Dramos teatras)  

24 25 26 27 28 29 1 
 
18.00 Užgavėnių šventė 
„Žiema bėk iš kiemo“ 
(Želsvos pagrindinės 
mokyklos salėje) 

12.00 Užgavėnių šventė. 
Sauliaus Tamulio parodos „Nuo 
Užgavėnių iki Užgavėnių“ 
atidarymas ir šventinė viktorina. 
(Kriaučiūno viešoji biblioteka) 

12.00 Užgavėnių linksmybės 
ir Kaziuko mugės įdomybės 
(Liudvinavo Kazio Borutos 
gimnazijos kieme) 

12.00 Užgavėnių šventė 
„Žiema bėk iš kiemo“ 
(Sasnavos pagrindinės 
mokyklos kieme) 

17.30 Paskaita ,,Sveikata 
prasideda mūsų lėkštėje‘‘ 
(Marijampolės sav. visuomenės 
sveikatos biure-Lietuvininkų g. 
18, IIa.) 

18.00 Koncertas kapela 
,,SADŪNAI‘‘(Marijampolės 
kultūros centre) 

18.00 Užgavėnių šventė 
„Žiema, žiema bėk iš kiemo“. 
(Gavaltuvos skveras). 

  

  18.00 Spektaklis OKT 
20 sezonas. Faktas: 
Terapijos, režisierius O. 
Koršunovas (Dramos 
teatras) 
  

   17.00 Paskaitai 
,,Reformacijos įtaka 
švietimui, kultūrai ir 
ekonomikai Lietuvos 
Didžiojoje 
Kunigaikštystėje, 
pranešėjas VDU švietimo 
akademijos profesorius, 
daktaras D. Karvelis 
(Kriaučiūno viešoji 
biblioteka) 
 
   18.30 Folkloro vakaras 
(Marijampolės kultūros 
centre dailės galerijoje) 
  

11.00 Nacionalinis diktantas 
(Draugystės g. 5 bibliotekoje) 

 
17.00 Vidos Labutytės kūrybos 

vakaras ,,Nespausdintos knygos 
puslapiai‘‘(Kriaučiūno viešoji 
biblioteka) 

12.00 Sportinių šokių 
konkursas ,,Sūduvos žiema -
2020“. Įėjimas nemokamas 
(Marijampolės kultūros 
centre)  

 
14.00 (paroda veiks iki 

kovo 26 d.) Parodos 
„Marijampolė. Aukso 
amžius“ pristatymas 
(Kultūros variklis „BWM“, 
Pramonės g. 1A) 

 
18.00 JAV sausumos 

pajėgų Europoje roko grupės 
(nemokamas) koncertas 
(Marijampolės kultūros 
centre) 

13.00-16.30 Sveikatingumo 
seminaras (Kultūros variklis 
„BWM“, Pramonės g. 1A) 

 

 


