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Daiva KLIMAVIČIENĖ

Prasmės link
J. E. Vilkaviškio vyskupijos 

vyskupas Rimantas Norvila ren
ginio svečiams linkėjo „daugiau 
solidarumo, kai yra sunkiau, ir 
daugiau tyrumo, daugiau dalijimo
si, daugiau išsikalbėjimo, daugiau 
atsivėrimo vieni kitiems – tai pa
deda, jei reikia, šiek tiek „paregu
liuoti“ gyvenimo kryptį Prasmės 
link“. Kaip sakė vyskupas, praeina 
karai, ekonominiai sunkumai, o 
išlieka santykiai su artimiausiais 
žmonėmis, kolegomis, padaryti 
darbai, dvasinė dimensija. Ši ke
lionė kartu su Išganytoju daug 
prasmingesnė ir viltingesnė – viskas 
išsiskleidžia šviesiau ir gyvybingiau. 
Tad su viltinga nuotaika, linkėjo 
vyskupas, laukime švenčių ir kartu 
pasidžiaukime kitų žmonių gražiais 
laimėjimais, nes tai yra mūsų krašto 
gerasis paveldas.

Meras Povilas Isoda: „Nepalikime erdvės tamsai“
Antradienį Kultūros centre vyko Marijampolės savivaldybės 

mero Povilo Isodos padėkos vakaras. Susirinkusiems verslo, įvai-
rių įstaigų ir įmonių atstovams meras pateikė daug įdomių įžval-
gų ir dėkojo visiems, prisidedantiems prie Marijampolės savival-
dybės augimo ir klestėjimo. Tradiciška ir tai, kad renginio metu 
buvo įteikti Šv. Jurgio, Marijampolės globėjo, medaliai ypatingai 
nusipelniusiems asmenims.

Vis sparčiau ir sparčiau link mūsų žengia didžiosios metų 
šventės – Kalėdos, Naujieji metai. Marijampolės centre jau įžiebta 
elegancija spindinti Kalėdų eglė, šventiškai nuteikia papuošimai 
prie įstaigų, įmonių, kavinių. Stoties gatvėje, kaip kasmet, keri ir 
stulbina „Mantingos“ kalėdinės dekoracijos. Bet kokiu metų lai-
ku graži ir jauki Marijampolės autobusų stotis, prieš šias Kalėdas 
nustebino karpiniais ant langų, kurie pasakoja ištisą keliautojo 
istoriją. Čia pat ir tviskanti Kalėdų eglė, žiburiais sušvitusi šalia 
stoties esanti medžių alėja. Tamsiuoju metų laiku, kai dienos pa-
čios trumpiausios, o naktys ilgiausios, tokie papuošimai suteikia 
gyvybės ir džiaugsmo, šventiško laukimo.

Loreta TUMELIENĖ

Pasakoja keliautojo istoriją
Įžengęs į Marijampolės auto

busų stotį pasijunti lyg patekęs 
į kalėdinę pasaką. Ją kuria ne tik 
Kalėdų eglutė, išpuoštas stoties 
paviljonas, žiburiais sutviskusi 
šalia stoties esanti medžių alėja, 
bet ir stilizuoti karpiniai ant langų, 
pasakojantys keliautojo istoriją. Klubo „Mūza“ kūrėjos E. Boželytė-Liobienė, O. Surdokienė, R. Dijokienė.

Marijampolės savivaldybės 
meras Povilas Isoda: 

„Ačiū visiems“
Svarbus akcentas mero kalboje 

– apie įveiktą pandemiją ir naują 
nelengvą etapą:

– Niekas negalvojo, kad pra
sidėjus naujiems metams prasidės 
karas – tikras karas Europoje. Ačiū 
visiems – mes, Marijampolės sa
vivaldybės žmonės, buvome bene 
pirmieji, kurie ištiesėme pagalbos 
ranką ukrainiečiams. Jau prasidėjus 
karui buvo pasirašyta sutartis su 
brolišku Ukrainos miestu Čer
vonogradu. Nesustokime, niekas 
dar ten nesibaigė, jie kariauja už 
mus visus, už Europą. Jų valstybė 
naikinama dėl visų mūsų laisvės. 
Dabar renkami generatoriai, vi
ryklės, miegmaišiai, netrukus ši 
parama iškeliaus į Ukrainą, – kal
bėjo meras.

(Nukelta į 2 psl.)
Šv. Jurgio, Marijampolės globėjo, medalį meras Povilas Isoda įteikė „Suvalkiečio“ žurnalistei 

Nijolei Linionienei.

Užklydęs į Marijampolės autobusų stotį 
patenki į pasaką

Tai, ką žmogus mato važiuodamas 
iš Marijampolės autobusų stoties 
pro autobuso langą. Didžiuliame 
karpinyje ant vitrininio stoties 
lango išvystame savo miesto frag
mentą, paskui kitus miestus, 
į kuriuos mus veža autobusai: 
Birštoną, Druskininkus, Kauną, 
Vilnių. Autobusas važiuoja ne 
tik miestų gatvėmis, bet ir per 
kaimus, laukus, miškus. 

(Nukelta į 3 psl.)

Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka

Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka

Jau galite prenumeruoti

„Suvalkietį“ 2023 metams 

ir internetu

mokejimai.suvalkietis.lt
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Šalyje
ir pas Mus

(Atkelta iš 1 psl.)
Savo kalboje P. Isoda džiaugėsi, 

kad nepaisant minėtų negandų 
pavyko daug ką padaryti. Tam rei
kėjo ir drąsos, ir stiprios koman
dos, kuri supranta, kaip vyksta 
gyvenimas ir negalvoja, kaip čia 
visiems įtikti. „Ačiū Tarybai, kad 
spėjome laiku priimti tam tikrus 
sprendimus“, – kalbėjo meras. Pa
vyzdžiui, laiku ir vietoje investuoti 
pinigai dabar garantuoja energeti
nį saugumą (saulės elektrinės ant 
17 pastatų stogų, taupantys elekt
rą šviestuvai ir pan.). Bet kartais 
mes nevertiname to, ką turime, 
ką sukuriame. 

– Man patinka, kad mūsų 

žmonės yra reiklūs – mato kiek
vieną duobę, trinkelę... . Mes 
pripratome, kad viskas turi būti 
idealiai gerai. Bet taikliausiai mūsų 
miestą įvertina atvykstantieji – 
turistai, įvairūs žmonės, matę 
pasaulio ir gyvenimo, bet nematę 
Marijampolės. Nes, kol nematę, 
galvojo, kad tai „kažkoks tarybi
nis miestas“. Jų nuostabos kupini 
žodžiai yra geriausias įvertinimas, 
ką kartu sukūrėme, – džiaugėsi 
savivaldybės vadovas.

Kalbėdamas apie kultūrą pa
minėjo „iš pelenų kylantį“ Dra
mos teatrą, kuriame šiuo metu 
vyksta remonto darbai, Sūduvos 
metų renginius bei kultūros žmo

Meras Povilas Isoda: 
„Nepalikime erdvės tamsai“

nes, kurie savo patirties, išminties 
ir proto dėka sukūrė daug įstabių 
dalykų. Taip pat šiemet daug 
dėmesio skirta sportui, investici
joms į vaikų ir trenerių ugdymą. 
Padėkota nevyriausybinėms orga
nizacijoms – anot mero, sutelktos 
bendros pastangos leidžia geriau ir 
giliau matyti jautriausius, neįga
lius visuomenės narius. O tai, kad 
kitais metais Marijampolė taps 
jaunimo sostine, yra nuoseklaus 
darbo rezultatas, ne jokia duotybė 
savaime. Kitąmet turėsime ir dar 
vieną sostinę – Baraginė taps Lie
tuvos mažąja kultūros sostine.

Beveik visose minėtose veiklose 
neapsieita be vietos verslo įmonių. 

Turime daug ir eksportuojančio 
verslo, o šalia jo yra išties daug 
galimybių smulkiajam verslui.

„Ačiū už sutelktumą, kuris 
žavi“, – baigdamas savo 23 minu
čių kalbą (ne iš popieriaus lapo) 
sakė meras ir kvietė diskutuoti, 
kalbėtis – aštriau, švelniau, bet 
kalbėtis! Ir niekada nepalikti erd
vės tamsai ir blogoms mintims. 
Jis pats teigė gyvenime besiva
dovaujantis palaimintojo Jurgio 
Matulaičio šūkiu: „Nugalėk blogį 
gerumu!“. Palinkėjo šviesių Ka
lėdų ir sėkmingų Naujųjų metų, 
kad ir toliau kartu kurtume Ma
rijampolę.

Iškilmingoje apdovanojimų ceremonijoje meras įteikė 
Šv. Jurgio, Marijampolės globėjo, medalius

Už Marijampolės vardo gar
sinimą, tapus pirmuoju Mari
jampolės savivaldybėje policijos 
pareigūnu, pripažintu Laisvės 
gynėju, apdovanotas Vladas 
Karčiauskas – Lietuvos šaulių 
sąjungos narys, Lietuvos ge
nerolo P. Plechavičiaus karių 
sąjungos narys, Nepriklauso

mybės sąjungos narys, Lietuvos 
policijos veteranų asociacijos 
narys, „Maisto banko“ savanoris 
ir pirmasis Marijampolėje suka
rintų organizacijų narys. Įteikus 
apdovanojamą, V. Karčiausko 
atsakomoji kalba buvo trumpa 
ir šmaikšti: „Kaip meras ir sakė, 
nieko už dyką nebūna“.

Už reikšmingą indėlį Mari
jampolėje populiarinant kraujo 
donorystę apdovanota Nacio
nalinio kraujo centro Donorų 
organizavimo grupės organi
zatorė Rimantė Vanagienė. 
Jos dėka kraujo dovanojimas 
Marijampolėje tapo ne tik 
populiarus, bet ir madingas. 

Suteikus žodį R. Vanagie
nei, ji visus pakvietė į kraujo 
donorystės akcijas: „Norė
čiau palinkėti – kiek metų 
miestui, tiek donacijų kraujo 
surinkti gruodžio 29ąją, kai 
atvažiuosime į Marijampolę“. 
Primename, kad Marijampolei 
šiemet – 230!

Už sportinius pasiekimus ir 
Marijampolės vardo garsinimą 
apdovanotas Tomas Miežlaiškis 
– daugkartinis galiūnų sporto, 
svarsčių kilnojimo, armliftingo 
Pasaulio, Europos ir Lietuvos 
čempionatų nugalėtojas ir pri
zininkas, įvairių sporto renginių 
organizatorius, Nacionalinės 

kategorijos teisėjas, karys, apdo
vanotas medaliais už pavyzdingą 
tarnybą ir operacijas Kosove bei 
Afganistane. 

Įteikus apdovanojimą T. 
Miežlaiškiui, jis padėkojo vi
siems, prisidedantiems prie jo 
sportinės veiklos ir apskritai – 
prie sporto.

Už kūrybinę žurnalistinę 
veik lą kuriant Marijampolės 
miesto ir regiono kultūrinio 
gyvenimo rašytinę istoriją, apdo
vanota ir mūsų kolegė, laikraščio 
„Suvalkietis“ korespondentė 
Nijolė Linionienė. Turėdama 
ypatingą kūrėjos dovaną bei bū
dama kultūros ir istorijos eruditė, 
Nijolė parengė nesuskaičiuojamą 
daugybę vertingų ir įvairaus žan
ro publikacijų apie Marijampolės 
kultūros reiškinius, renginius, 
nusipelniusius kultūros ir meno 

žmones. Ji pelniusi ne vieną Lie
tuvos žurnalistų sąjungos kūrybi
nių konkursų apdovanojimą. 

Atsakomoji Nijolės kalba 
buvo trumpa, bet, kaip ir dera 
žodžio meistrei, įtaigi. Pami
nėjusi, kad ir renginys, ir visa 
diena yra labai graži, priminė, 
kad tai – šv. Liucijos diena, 
sugrįžtančios šviesos laukimo 
metas. Dėkojo už jos kūrybinės 
veiklos įvertinimą ir visiems 
linkėjo daug šviesos. 

(Žr. nuotrauką 1 puslapyje)

Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos

Renginio desertas – įspūdingas Kauno valstybinio muzikinio 
teatro šventinis koncertas.

Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija pranešė, kad nuo karo 
Ukrainoje pradžios mūsų šalyje 
įsidarbino per 21 tūkst. ukrainie
čių, tai pusė visų darbingo amžiaus 
žmonių. Ukrainos karo pabėgėliai 
dirba visose Lietuvos savivaldybė
se, beveik kas trečias – Vilniuje. Iš 
viso šiuo metu į Lietuvą yra atvykę 
apie 71,5 tūkst. ukrainiečių: vaikų, 
vyresnių, darbingo amžiaus žmonių. 
Nuo karo pradžios apie 11 tūkst. 
ukrainiečių įsidarbinti padėjo Už
imtumo tarnyba, dar jiems siūloma 
2,2 tūkst. darbo vietų. Lietuvoje 
dirbantys ukrainiečiai per mėnesį 
mūsų šaliai sumoka apie 5 mln. 
eurų mokesčių.

* * *
Lietuvos susisiekimo ministerija 

sulaukė padėkos iš Ukrainos Černi
hivo ir Ivano Frankivsko prekybos ir 
pramonės rūmų, kurioje dėkojama 
už humanitarinę pagalbą Ukrainos 
žmonėms. Nuo pat karo Ukrainoje 
pradžios, koordinuojant ministeri
jai, į šios šalies ir kaimyninių šalių 
logistikos centrus jau išsiųsti 159 
vilkikai su pagalbos priemonėmis, 
taip pat suorganizuoti 235 autobusų 
reisai karo pabėgėliams.

* * *
Žemės ūkio ministras K. Na

vickas patvirtino paramos paraiškų 
pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo 
plėtros 2023–2027 metų strateginio 
plano intervencines priemones 
priėmimo 2023 metais tvarkaraštį. 
Anksčiausiai startuos kaimo vieto
vių vietos veiklos grupių paraiškų 
priėmimas gauti paramą vietos 
plėtros strategijoms.

* * * 
Gruodžio 20 d. grįžta tradicinė 

Valstybinių miškų urėdijos akcija 
„Parsinešk Kalėdas į savo namus“. 
Miškininkai šią dieną gyventojams 
nuo 15 iki 18 val. nemokamai da
lins eglių šakas. Marijampolėje eglės 
šakos bus dalinamos prie Kultūros 
centro (prie Kauno ir Vilkaviškio 
gatvių perėjos). Kazlų Rūdoje – prie 
Kazlų Rūdos seniūnijos pastato (M. 
Valančiaus g. 12), Kalvarijoje – au
tobusų stoties aikštelėje.

* * *
Iš Lenkijos Suvalkų miesto Lie

tuvą pasiekė Betliejaus taikos ugnis. 
Idėja skleisti Betliejaus ugnį kilo 
dar 1986 metais Austrijoje. Šiuo 
metu Taikos šviesos nešimas tapo 
kalėdiniu viso pasaulio papročiu, 
kuris užkariavo žmonių širdis ir 
padeda siekti taikos šiais neramiais 
laikais. Iškilmingoje perdavimo 
ceremonijoje dalyvavo Marijampo
lės, Vilkaviškio, Kauno, Vilniaus ir 
Lenkijos skautijų atstovai.

* * *
Įvyko Marijampolės ligoninės 

konkursas direktoriaus pavaduotojo 
ambulatorinių paslaugų valdymui 
ir kokybei pareigoms užimti. Kon
kursą laimėjo Agnė Brazaitytė, jau 
dirbanti Marijampolės ligoninėje, 
kur vadovauja vidaus medicininio 
audito skyriui. A. Brazaitytė yra 
įgijusi Lietuvos sveikatos mokslų 
universiteto Biomedicinos mokslų 
studijų srities Visuomenės sveikatos 
studijų krypties magistro diplomą.

* * *
Marijampolės savivaldybės ta

rybos nariai Paulius Marozas ir 
Edmundas Razvickas savo sociali
niuose tinkluose pranešė, kad trau
kiasi iš Lietuvos valstiečių ir žaliųjų 
partijos bei jungiasi prie Demokratų 
sąjungos „Vardan Lietuvos“.
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(Atkelta iš 1 psl.)
Tad vienas karpinys pasakoja 

apie tai – galima išvysti per kelią 
bėgančius briedžius. Daugiau kaip 
dvidešimt langų ir visi jie papuošti 
sniego baltumo karpiniais, kalėdi
nėmis dekoracijomis. 

Stoties lankytojai sako, kad iš
vydus tokią puošybą juos pagauna 
akimirka nustebimo, tobulo gro
žio ir šventinio laukimo. Būtent 
tokią idėją ir turėjo karpinius bei 
kalėdines dekoracijas kūrusios 
Marijampolės liaudies menininkų 
klubo MŪZA narės.

Stotis karpiniais papuošta 
pirmą kartą

Pasak Marijampolės autobusų 
parko direktorės Dalytės Venč

kauskienės, dar vasarą ji pradėjo 
galvoti, kaip šioms Kalėdoms puoš 
autobusų stotį, kad keleiviams 
būtų jauku, šventiška. Susitikusi 
su „Mūzos“ vadove Ona Birute 
Surdokiene pasiūlė jų klubui pa
puošti autobusų stotį. 

– Norėjosi kažko naujo, šviesaus, 
įspūdingo. Buvau mačiusi „Mūzos“ 
puikius darbus, karpinius, žinojau 
apie šį klubą. Onutei mintis patiko 
ir rudeniop ji su klubo narėmis 
apsilankė stotyje, pasitarėme, tuo
met dar kartą ir dar kartą. Klubo 
narės turėjo visišką kūrybos laisvę. 
Karpiniais stotis papuošta pirmą 
kartą, – apie idėjos pradžią pasakojo 
autobusų parko direktorė.

Kalėdines dekoracijas kūrė ir 
komponavo visa klubo kūrybinė 
grupė: Rita Dijokienė, Ernesta 
BoželytėLiobienė, Živilė Abrai
tienė, Danguolė Ona Kučinskienė, 
Ona Birutė Surdokienė. Karpinių 
autorė E. BoželytėLiobienė. 

Puošyba teikė šiltus jausmus
Pasak Onos Surdokienės, gera, 

kad Marijampolės autobusų stotis 
tokia graži: „Tai teikia pasidi
džiavimo jausmą, juk tai mūsų 

Vartojimo paskolos 
iki 25 000 Eur 

 Suma – nuo 1000 Eur  
iki 25 000 Eur

 Terminas – nuo 6 mėn.  
iki 10 metų

 Iki 15 000 Eur – grynaisiais

Užs. 1536.

miesto reprezentacinė vieta, kiek 
keliaujančių žmonių pamato 
tokį grožį. Todėl moterys mielai 
sutiko puošti stotį. Nuo vasaros 
pradėjome svarstyti, ką padaryti 
kitaip, turėjome gerokai pagalvoti, 
kaip užpildyti tokią erdvę. Mūsų 
klubo moterys labai kūrybingos. 
Ne pirmus metus šventėms puošia 
R. Stankevičiaus progimnaziją, 
Marijampolės kultūros centrą. Bet 
norint, kad vaizdas būtų iškalbin
gas, reikėjo surasti vientisą idėją“, 
– pasakojo O. Surdokienė. 

Ta idėja buvo karpiniuose 
atspindėti tai, ką žmonės važiuo
dami mato pro autobuso langą. 
Karpinius papildė dekoracijos. 
Pasak klubo narių, joms dirbti 
kartu smagu, nes moka viena 
kitos neužgožti, turi kūrybos 
laisvę ir kartu geba išlaikyti idėjos 
vientisumą.

Karpinius kūrusi Ernesta Bo
želytėLiobienė pasakoja, kad 
vieno karpinio sukūrimas užtrun
ka apie 6–8 valandas. Ir tai tik 
karpymas. Prieš tai, dar turi būti 
sukurti eskizai, reikia pasidaryti 
karkasus, juos apipinti. Aišku, 
buvo galima ir lengvesniu keliu 
nueiti, bet norėjosi, kad autobuso 
stotyje laukiantys keleiviai akimis 
nusikeltų į kelionę, justų švenčių 
dvasią. Karpinius komponavusi 
Rita Dijokienė sako, kad tokiems 
darbams reikia laiko. „Kai mintys 
susikoncentruoja, idėja išsigryni
na, vientisumas išlaikomas, tada 
būna ir kokybė“.

Kūrėjos vieningai pripažino, 
kad ne tik generuoti idėją buvo 
įdomu. Didžiausias pasitenkini
mas, kai žmonės pastebi, grožisi, 
džiaugiasi, kai pasakoja vieni 
kitiems, ką matė, dalinasi nuo
traukomis socialiniuose tinkluose. 
„Net ašarą iš gerumo išspaudžia“, 
– sako Ernesta. 

O. Surdokienė papasakojo tik 
ką grįžusi iš Berlyno, kur stebėjo 
daug papuošimų: girliandų, žais
liukų, bet niekur nematė indivi
dualaus žmogaus darbo, rankomis 
sukurto, paties sugalvoto. „Pagal
vojau, kad mes, Lietuva, turime 
labai daug. Galime didžiuotis savo 
kuriančiais žmonėmis. Smagu, 
kad pradedame suvokti, kokie 
esame turtingi“, –  sakė klubo 
„Mūza“ vadovė. 

Kalėdiškai papuošta autobu
sų stotis mus džiugins iki Trijų 
karalių. 

Užklydęs į Marijampolės 
autobusų stotį patenki į pasaką

Užs. 163.

Karpinyje – Marijampolės fragmentas.

Nuostabos akimirka.

Žvelgdami į karpinius galime leistis į kelionę.

Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos

Marija BURBIENĖ

Marijampolė Kalėdas 
švenčia romantiškai

Vieni pirmųjų Suvalkijoje į 
kalėdinį šurmulį pakvietė ma
rijampoliečiai, gruodžio 3ąją 
sukvietę visus į centrinę miesto 
aikštę. Tūkstančiams žmonių 
susirinkus čia nušvito pasakiško 
grožio eglė, pasipuošusi spalvą 
keičiančiomis stygomis, viliojanti 
užeiti į paslaptingą erdvę. 

Gražiausias metų šventes Ma
rijampolė kviečia pasitikti ro
mantiškai: išbandyti interaktyvias 
atrakcijas – besikeičiančią muziką 
ir spalvas, taip pat susitikti su 
Kalėdų seneliu jo rezidencijoje, 
nusifotografuoti stilizuotoje foto
studijoje ir čia pat atsispausdinti 
nuotrauką, apsilankyti roman
tiškoje eglučių alėjoje, pasigro
žėti ledo skulptūromis, pasisukti 
spalvingoje karuselėje, užsukti į 
kalėdinį paštą, dalyvauti kituose 
puikią nuotaiką dovanojančiuose 
užsiėmimuose.

Kaip informavo Marijampolės 
savivaldybės administracijos Ko
munikacijos skyriaus vedėja Ne
ringa Tumelienė, beveik 19 met rų 
eglutę puošė UAB „Lumidėja“. 
Tam iš Savivaldybės biudžeto 
skirta 40 tūkstančių eurų.

Šventiniam stebuklui 
sukurti Suvalkijoje 
šimtų tūkstančių 

neprireikė
Didžiosios metų šventės nenumaldomai artėja. Kalėdinėmis 

puošmenomis dar lapkritį pradėję puoštis miestai gruodį jau 
lenktyniauja, kuris iš jų gražiau pasipuošęs, kieno eglė puošnes-
nė, gatvių apšvietimai ryškesni. Ne paslaptis, kad vien švenčių 
karalienei kalėdinei eglei papuošti didieji miestai skyrė šimtus 
tūkstančių eurų. Nuo jų neatsiliko ir mažesnieji – tik ne pinigus 
leisdami, o juos taupydami ir išmonę pasitelkdami. 

„Stebuklai 
ne perkami, 

 o dovanojami“
Taip sakė Kalva

rijos seniūnijos se
niūnė Irena Abrai
tienė, paklausta, kiek 
gi kainavo jų miesto 
puošmena – natūrali 
žaliaskarė.

– Jau daug metų 
Kalvarijos savivaldy
bės administracija 
nėra pirkusi kalėdi
nės eglės, visuomet 
puošiame tik dovano
tas. Biudžete tam net 
nėra numatyta lėšų, 
tik keli tūkstančiai 
papuošimui, – sakė I. 
Abraitienė, pastebė
dama, kad kokia be
būtų kalėdinė eglutė, 
ji visada bus graži, ir 
tam nebūtina išleisti 
kalno pinigų.

Į Kalvariją eglutę 
šiemet seniūnija par
sivežė iš Marijampo
lės savivaldybės. 

– Buvau pati pirmoji, kai 
vėlų vakarą paskambinau Pauliui 
Kundreckiui, feisbuke paskel
busiam apie dovanojamą eglutę. 
Pasitikslinęs, kam ji bus panau
dota (galvojo gal malkoms), vyras 
sutiko džiaugsmą padovanoti 
kalvarijiečiams. 

(Nukelta į 6 psl.)

Irmanto ŠALAŠEVIČIAUS nuotrauka

Natūrali žaliaskarė – Marijos ir Pauliaus 
Kundreckių dovana kalvarijiečiams. 
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Rimantas KAzLAUSKAS
 
– Gerbiama Vilija, kaip, Jūsų 

manymu, Europos Sąjunga išlai-
kė karo egzaminą?

– Šis egzaminas už geresnę ir 
saugesnę Europą, deja, dar nesi
baigė. Vis dėlto akivaizdu, kad 
ES šiemet įvyko istoriniai lūžiai 
dėl požiūrio į dabartinę Rusiją. 
Tai rodo ir Europos Parlamento 
priimti sprendimai: ne kartą di
dinta parama Ukrainai, priimtos 
sankcijos Kremliui. Pagaliau pirmą 
kartą istorijoje ES finansavo ginklų 
ir kitos įrangos pirkimą ir tiekimą 
užpultai šaliai.

Vos prasidėjus karui, ES valstybės 
vienbalsiai sutarė priimti Ukrainos 
pabėgėlius, nereikalaujant prieš tai 
pateikti prieglobsčio prašymo, ir  
teikti jiems pagalbą. Suregistruoti 
Europoje visus Ukrainos vaikus, kad 
nė vienas nepradingtų. Dabar labai 
svarbu padėti Ukrainos žmonėms 
saugiai išgyventi žiemą. Dėkoju Lie
tuvos žmonėms, kurie teikia paramą 
Ukrainai ir karo pabėgėliams. 

Šiemet priimti sprendimai pa
laipsniui atsisakyti Rusijos žaliavų, 
dujų ir naftos. Taip, tai skausmingi 
sprendimai. Tai kainuoja. Visi tai 
jaučiame. Vis dėlto kito kelio nėra 
ir niekas neketina nuolaidžiauti 
Putino Rusijai, jos šantažui, melui 
ir agresijai.

Kad ir kas ką besakytų, kad 
ir kokios aštrios diskusijos vyk
tų pačioje ES, bendrija kol kas 
gana sėkmingai laiko vienybės 
egzaminą. Tai rodo ir Europos 
Parlamento nusiteikimas. O juk 
vienas iš Kremliaus tikslų yra ne 
tik sugriauti Ukrainą, bet ir visą 

Vilija Blinkevičiūtė – apie 2022-uosius: 
„Darbotvarkėje – egzaminas už geresnę ir saugesnę Europą“

Nuslopusią pandemiją šiemet pakeitė karo šmėkla, sukrėtusi ne tik Europą, bet ir visą pasaulį. 
„Balsuoju už Ukrainą, o mintyse – Lietuva“, – dar kovo mėnesį teigė Vilija BLINKEVIČIŪTĖ, 
Europos Parlamento socialdemokratų frakcijos narė. 

Pokalbis su V. Blinkevičiūte – apie Europos Parlamento sprendimus 2022-aisiais. Ant darbo-
tvarkės stalo gulė sprendimai dėl Europos saugumo, energetikos, maisto kainų stabdymo, gyventojų 
pajamų užtikrinimo.

Europos Sąjungą. 
Vis dėlto prisipažinsiu: nuo 

karo pradžios mane persekioja 
klausimas. Kokiu bepročiu, kokiu 
žvėrimi reikia būti, kad žmonių 
gerovę iškeistum į beprasmiškai 
liejamą kraują ir kančias? 

Ko gero, šiemet visoje Europoje 
būtų sunku rasti žmogų, kurio 
nesukrėtė, tiesiogiai ar netiesiogiai 
nepalietė karas, krizės. Ir dažnai 
žmonių akyse matau daug nerimo 
dėl ateities. Bet tose pačiose akyse 
matau ir daug užsispyrimo įveikti 
sunkumus. Daug šviesos, gerumo ir 
supratimo, kad tik padėdami vieni 
kitiems sulauksime geresnių laikų. 

– Kokius dar Europos Par-
lamento sprendimus ar darbus 
išskirtumėte?

– Dalis jų vienaip ar kitaip susiję 
su karo sukeltomis pasekmėmis.

Dar kovo pabaigoje Europos 
Parlamentas paragino valstybes 
nares ir Europos Komisiją nedel
siant užtikrinti didesnę maisto 
produktų gamybą ES. Paraginome 
ne tik didinti vietinę maisto pro
duktų gamybą, bet ir žemės ūkio 
paskirties žemę naudoti tik maisto 
produktams ir pašarams auginti. 
Taip pat remti labiausiai nuken
tėjusius maisto gamybos ir žemės 
ūkio sektorius, pasiūlyti priemones 
ūkininkams sušvelninti smarkiai 
išaugusių trąšų kainų poveikį, 
pratęsti pandemijos metu įvestas 
lengvatas kaimo plėtros paramai.

Jau rudenį Europos Parla
mentas pareiškė aiškią poziciją ir 
pasiūlė krizės laikotarpiu visoje ES 
netaikyti pridėtinės vertės mokes
čio (PVM) pagrindiniams maisto 
produktams. Tai buvo skirta toms 

kelioms valstybėms, tarp kurių ir 
Lietuva, kurios netaiko net len
gvatinio PVM tarifo svarbiausiems 
maisto produktams. 

– Kokia Europos Parlamento 
pozicija dėl energetinės krizės?

– Pradėkim nuo vartotojų. Euro
pos Parlamentas perspėjo ES valstybes, 
kad energija neturėtų būti atjungiama 
vartotojams, kurie neįstengia susi
mokėti didėjančių energijos sąskaitų. 
Pažymėta, kad būtina vengti ir tokių 
žmonių iškeldinimo. Pasiųstas aiškus 
signalas visoms valdžioms ir tiems, 
kurie lobsta šios energetinės krizės 
metu. Reikia daugiau sprendimų, kad 
žmonės nebūtų priversti rinktis tarp 
maitinimosi ir šildymo, o energetikos 
įmonės, kurios gavo nenumatyto mil
žiniško pelno, turi padėti sušvelninti 
neigiamą krizės poveikį.

Europos Parlamentas taip pat 
pritarė sprendimui įvesti kainų 
lubas dujoms, taip pat ir dujoms, 
kurios naudojamos elektrai ga
minti. Tai leistų sumažinti elektros 
kainą visoje ES. 

– O sprendimai ir darbai so-
cialinėje srityje?

– Išskirčiau kelis. Pritarėme 
direktyvai dėl bendrų minimalaus 
mėnesio atlyginimo (MMA) nu
statymo visose ES valstybėse. Kad 
visose valstybėse būtų pagal vienodą 
metodiką vertinama MMA perka
moji galia, bendras darbo užmokes
čio lygis ir jo pasiskirstymas, darbo 
užmokesčio vidurkio didėjimas, 
skatinamos kolektyvinės derybos. 
Kas iš to, kad MMA didėja, jei 
perkamoji galia mažėja? Svarbu, 
kad deramas MMA būtų mokamas 
ir krizių metu: net 10 procentų ES 
dirbančiųjų patiria skurdą.

Vilija Blinkevičiūtė: „Dažnai žmonių akyse matau daug nerimo 
dėl ateities. Bet tose pačiose akyse matau daug šviesos, gerumo ir 
supratimo, kad tik padėdami vieni kitiems sulauksime geresnių 
laikų.“

Pateikėme savo siūlymus, kaip  
užtikrinti kokybišką priežiūrą visą 
gyvenimą, pradedant ankstyvąja 
vaikų priežiūra ir švietimu, baigiant 
pagyvenusių žmonių ir neįgaliųjų 
priežiūra. Juk visose ES valstybėse, 
labiausiai jų kaimiškuose regionuo
se, trūksta kokybiškų, prieinamų, 
nesunkiai gaunamų ir įperkamų 
priežiūros paslaugų. Trūksta prie
žiūros paslaugas teikiančių darbuo
tojų. Ir dėl to du iš trijų asmenų, 
kuriems reikalinga priežiūra, nesu
laukia tokių paslaugų. Šią situaciją 
būtina keisti.

Deja, bet neįgalieji ES ir toliau 
susiduria su kliūtimis: nuo fizinių, 
sveikatos apsaugos, socialinių po
reikių tenkinimo iki integracijos 
mokykloje ar darbo rinkoje. Todėl 
pasiūlėme konkrečius veiksmus 
Europos Komisijai ir valstybėms, 
kaip šias kliūtis naikinti.

Pritarėme, kad atsižvelgiant į 

COVID19 pandemijos valdymo 
patirtį, būtų tobulinamas regla
mentas dėl didelės tarpvalstybinio 
pobūdžio grėsmės sveikatai. Pasiūlė
me, kaip geriau koordinuoti ES ins
titucijų ir valstybių veiksmus, kaip 
kaupti medicinos atsargas ir vykdyti 
bendrus viešuosius pirkimus. Be 
to, kaip užtikrinti tų medicininių 
priemonių prieinamumą žmonėms 
atokiuose regionuose ir kaimuose.

– Ko palinkėsite skaitytojams 
artėjančių švenčių proga?

– Pirmiausia, taikos. Kiekvie
nuose namuose, kur begyventu
mėm. Ir žinoma – meilės, sveikatos 
ir ištvermės. Visko, ko reikia kurti 
gražiam gyvenimui. O tai juk nėra 
taip paprasta.

www.blinkeviciute.eu

Užs. 1612.

Gruodžio 13ąją Marijampolės 
Meilės Lukšienės švietimo centre 
lietuvių kalbos kursus lankiusiems 
ukrainiečiams buvo įteikti baigimo 
pažymėjimai. Sertifikatus, kuriuose 
įrašyta, kad išklausyti 50 akademi
nių valandų kursai ir atliktas testas, 
įteikė Meilės Lukšienės švietimo 
centro metodininkas Vygantas Di
lys. Po iškilmingosios dalies visi ben
dravo prie kavos ir arbatos, vaišinosi 
rėmėjo „Mantingos“ kepiniais.

„Mums labai smagu apiben
drinti kursų rezultatus. Šiandien 
įteikiame 47 pažymėjimus. Tai 
didelis baigusiųjų procentas ir pa
lyginti su kitomis šalies vietovėmis, 
kur tokie kursai rengti. Negalima 
dar sakyti, kad visi baigusieji kur
sus jau moka kalbą, bet tikrai įgijo 
pagrindus ir galimybes tobulintis 
toliau savarankiškai, bendrauti su 
vietiniais žmonėmis, darbdaviais ir 
bendradarbiais“, – sakė V. Dilys.

Švietimo centro direktorė Meilu
tė Apanavičienė pasveikino visus susi
rinkusius menų galerijoje, teigdama, 
kad simboliška, jog čia susitinkama 
Šventosios Liucijos, Šviesos, dieną. Ji 

Ukrainiečiams įteikti pažymėjimai
linkėjo visiems šviesos širdyse, tikėji
mo, kad viskas baigsis gerai, kad švie
sa pasieks ir ukrainiečių artimuosius, 
likusius tėvynėje. „Džiaugiamės, kad 
jūs mokėtės, kad norite integruotis, 
kad kalbos žinios padės lengviau 
susirasti darbą. Dėkoju abiem mo
kytojoms ir kitiems mūsų kolegoms, 
kurie daug pagelbėjo, bet labiausiai 
dėkoju mokiniams, kad jie norėjo 
mokytis naujos kalbos“, – sakė M. 
Apanavičienė.

Nuo spalio 6 d. Švietimo centre 
vykusiuose kursuose mokytis lietuvių 
kalbos iš viso buvo užsiregistravę 58 
ukrainiečiai. Kursų dalyviai buvo 
suskirstyti į tris srautus ir pamokas 
lankė tris kartus per savaitę. Kiek
vienas užsiėmimas trukdavo po dvi 
valandas. 

Kursų, kuriems lėšų skyrė mūsų 
šalies Švietimo, mokslo ir sporto 
ministerija, vadovės buvo rusų 
kalbos mokytoja Roma Alaunienė 
ir anglų kalbos mokytoja Snieguolė 
Vyšniauskienė. Jos stengėsi savo 
mokiniams ne tik suteikti lietuvių 
kalbos žinių, bet ir supažindinti su 
Lietuvos kultūra, istorija. 

Mokytoja Roma susirinkusiems 
sakė įgijusi kelias dešimtis naujų 
draugų, su kuriais žadėjo bendrauti 
ir toliau ir net aplankyti juos kada 
nors Ukrainoje. Ji papasakojo, jog 
savo anketose mokiniai ukrainie
čiai rašė, kad nori išmokti lietuvių 
kalbą, nes trokšta naujų žinių, nori 
bendrauti, suprasti, ką kalba aplin
kiniai, pažinti kultūrą, nori geros 
nuotaikos, gerai leisti laiką. „Aš 
stengiausi jūsų lūkesčius išpildyti. 
Tikiu, kad ukrainiečiai nugalės“, – 
sakė mokytoja. 

Mokytoja Snieguolė pasidžiaugė, 
kad suaugę žmonės ėmėsi mokytis 
tokios sunkios lietuvių kalbos ir 
labai stengėsi. „Iš jūsų išmokau 
stiprybės ir ištvermės niekada 
nepasiduoti. Manau, kad buvo 
abipusė nauda ir užsimezgė stiprus 
abipusis ryšys. Šita šviesa, kuri pas 
mus atėjo su Ukrainos žmonėmis, 
šis laikas, kai susidraugavome, 
pažinome vieni kitus, nenutrūks 
ir tikiu, kad tęsis“, – sakė S. Vyš
niauskienė.

Mokiniai abiem mokytojoms 
įteikė gėlių, dėkojo už pastangas 

išmokyti naujos kalbos. Studen
tų vardu kalbėję atstovai nors 
ir nedrąsiai, bet stengėsi kalbėti 
lietuviškai. Jie pažadėjo ir toliau 
stengtis tobulinti kalbos įgūdžius, 
dėkojo už šiltą priėmimą, pagalbą 
ir galimybę pažinti Lietuvą.

Ne visiems kursus pradėjusiems 
ukrainiečiams pavyko suderinti 
mokymąsi ir besikeičiančias gyve
nimo, darbo, artimųjų lankymo 
Ukrainoje sąlygas. Pažymėjimai, 
kad buvo pasiektas lietuvių kalbos 

mokėjimo A1 lygis, buvo įteikti 46 
kursų dalyviams, dar vienas gavo 
pažymėjimą, kad dalyvavo kursuose 
ir atliko praktines užduotis. 

Tai jau antra Švietimo centre 50 
akademinių valandų trukmės lietu
vių kalbos kursus lankiusi ukrainie
čių grupė. Pirma grupė mokėsi nuo 
liepos 4 d. iki rugsėjo 27 d. Šiuose 
kursuose dalyvavo daugiau negu 
50 ukrainiečių, o kursų baigimo 
pažymėjimus gavo 31.

„Suvalkiečio“ informacija

Kursų lankytojos – daugiausia jaunos ukrainietės.

Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka
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Namai Daiva Klimavičienė
tel. 8 641 20412
el. p. daiva@suvalkietis.lt

– Taigi – kodėl Marijampo-
lė, o ne Vilnius? Juk sostinėje 
turite kur kas daugiau darbų 
nei kitur?

– Mano širdis nuolat blaškosi 
tarp Suvalkijos ir Dzūkijos. Esu 
gimusi Lazdijuose, ten – gimi
nės, pusseserės, krikšto mama, 
draugai. Tačiau vaikystėje taip 
atsitiko, kad tėvai grynai dėl pa
togumo persikėlė į Marijampolę, 
kad būtų patogiau mudvi su sese 
vežioti į repeticijas ir koncer
tus. Tėvai paaukojo gyvenimą 
Dzūkijoje dėl mūsų. Taip, dabar 
mano darbai daugiausia Vilniuje, 
šiame mieste išties būtų patogiau 
gyventi. Visada sakydavau, kad 
man atstumas nėra kliūtis – esu 
iš tų, kurioms malonu vairuoti. 
Kartais tenka keltis vidurnaktį, 
kad ryte per didžiausias pūgas 
spėčiau nuvažiuoti, pavyzdžiui, į 
filmavimą Vilniuje. Ir dar vienas 
svarbus dalykas – visada noriu 
nakvoti namuose, Marijampolėje. 
Vis dėlto kuo toliau, tuo labiau 
gaila laiko, kurį prarandu kelio
nėse – juk galėčiau jį skirti šeimai. 
Todėl su vyru pradedame svarstyti, 
ar sprendimas gyventi Marijam
polėje buvo geras. Be abejo, čia 
visada bus mano širdis. Nesu iš tų, 
kurie mėgsta didmiesčius. Tiesiog 
kartais gyvenimas diktuoja, kaip 
reikėtų elgtis.

– Kol kas jūsų namai Ma-
rijampolėje. Ar sprendimas 
įsigyti būstą sename name buvo 

„... nes namai yra ten, kur šeima“
Atlikėja ir laidų vedėja Irūna Puzaraitė-Čepononienė su šeima įsikūrusi pačioje 

Marijampolės širdyje – senojoje miesto dalyje esančiame name. Kodėl jauna šeima, 
auginanti du vaikus, pasirinko gyvenimą Suvalkijoje, o ne didmiestyje? Kodėl tai gana 
mažas butas, o ne erdvus namas ar bent keturių kambarių butas daugiabutyje? Ir kas 
Irūnai yra namai? Apie tai su populiaria atlikėja, labai šiltu ir draugišku žmogumi 
kalbėjomės prieš didžiąsias metų šventes ir asmeninę sukaktį – po kelių dienų sukaks 
lygiai 16 metų, kai Irūna ir Rokas susitiko vakarėlyje. Po kurio, šypsodamasi meilę iš 
pirmo žvilgsnio prisimena pašnekovė, ją namo palydėjo būsimasis vyras. 

svajonė?
– Kai rinkomės savo pirmuo

sius namus, dar prieš gimstant 
vaikams, su vyru Roku aplankėme 
daugybę butų – ir daugiabučiuose 
taip pat. Tiesa, tada negalvojome, 
kad mums reikės labai didelio 
būsto. Nesipuolėm pirkti namo – 
norėjome pagyventi jaukiai, kad ir 
nedideliame bute. Vieną dieną su 
mama atėjome į dabartinį mūsų 
butą. Iš nuotraukų jis atrodė la
bai prastai, o kai pamatėme – jis 
atrodė tiesiog tragiškai! Vietoje 
kambarių – mažos kamaraitės, per 
stogą teka vanduo – visų blogybių 
nesuminėsi. Bet atėjau, atsistojau 
ir tarsi prilipau prie tų baisių grin
dų. Iš karto pajutau, kad iš viso to 
tragiško vaizdo galima padaryti 
tai, apie ką aš svajoju, kad pirmieji 
mūsų namai būtų tokie, kokius 
užsiauginau svajonėse.

– Jūsų namas – kultūros 
paveldo objektas. Kaip sekėsi 
rekonstruoti butą?

– Labai daug vargom, labai 
daug nervų ir pinigų kainavo. 
Dėl to, kad tai kultūros paveldo 
objektas, buvo reikalų! Galimybių 
improvizacijai – nedaug. Bet do
kumentų – oho, patikėkit! 

– Ir pačiai teko rankoves 
atsiraitoti?

– Grindų neklojau, elektros 
nevedžiojau, stogo nedengiau, 
samdėme specialistus. Bet kiek 
širdies atidaviau viskam!

– Ar samdėte dizainerį, kuris 

suprojektuotų jūsų 
svajonių būstą?

– Jei nebūčiau 
dainininkė, mano 
profesija būtų inter
jero dizainas. Ga
lėčiau dienų dienas 
vaikščioti interjero ir 
dizaino parduotuvė
se, rinktis ir derinti 
baldus, spalvas, ta
petus – man tai kaip 
poezija. Taigi ir na
mus su vyru kūrėme 
abu su didele meile. 

– Minėjote, kad 
butas nedidelis. Ar telpa jame 
jūsų pianinas?

– Elektrinis – taip, – juokiasi 
Irūna. Ir prisimena laiką, kai dar 
nebuvo gimę vaikai – tuomet mo
teris laukėsi pirmagimio ir, anot 
pačios, tapo visiška pedante. – Gal 
dėl to, kad tai buvo nauji namai, 
kai nori, kad viskas būtų idealu. 
Su lėkštute rankoje sėdėdavau ir 
valgydavau sausainį, kad trupinys 
nenukristų. O kai pradėjo augti 
vaikai, pamačiau, kad beprasmiška 
kasdien eiti keturiomis ir rinkti 
žaislus, tai dabar mieliau pasi
darom taką kambaryje, paimam 
stalo žaidimą ir žaidžiam kartu. 
Namuose kur kas svarbiau koky
biškas laikas, o ne graži sofa.

– Vaikai namuose turi pa-
reigų?

– O taip! Vyras jiems griež
tesnis, iš mažumės pratina prie 
disciplinos. Sūnus (jam jau 5eri) 
man padeda stalą padengti vaka
rienei, abu užtiesiam staltiesę. Jei 
ką palieja, patys turi ir pavalyti, 
aš iš paskos su skudurėliu ne
lakstau – jei prisidirbai, pats turi 
susitvarkyti.

– Kas prieš šventes puošia 
namus, pavyzdžiui, eglutę? 

– Pamažu supranti, kad tokius 
darbus reikia daryti, kai tikrai nori 
tai daryti. Neverčiu Roko puošti 
eglutę. Pavyzdžiui, šiemet vyras 
sutvėrė eglę, sūnus iš šalies žiūrėjo 
ir sakė „gražunegražu“, o mudvi 
su dukra (jai jau treji metai) ją 
papuošėme.

– Ar Irūnai prie širdies namų 
darbai – indų plovimas, skalbi-
nių lyginimas ir panašiai?

– Jei turėčiau pinigų medį, 
galėčiau buityje būti šešias dienas 
per savaitę, o vieną dieną kur nors 
save realizuočiau. Man buitis yra 
tobulas dalykas – patinka plauti 
grindis, pailsiu lygindama rūbus, 
net valydama dulkes pailsiu. Jei 
myli savo namus, tai ir buitis nėra 
baisi. Pirmiausia reikia susikurti 

šeimos jaukumą, kad namuose 
būtų malonu darbuotis. O tai irgi 
yra darbas. Žinokit, koks džiaugs
mas po kelionių, koncertų, svečių, 
kai atrakini namų duris – ačiū 
Dievui, grįžom namo, ir žinai – čia 
viskas tavo! Bet jei su manim visur 
važiuotų šeima, visur ir būtų mano 
namai. Nes namai pirmiausia yra 
šeima. Man visai nesvarbu, ar tai 
būtų senos statybos namas, ar pa
lapinė, ar daugiabutis, ar sodyba 
vienkiemyje.

– Tai ar bus ta sodyba vien-
kiemyje? Kokie jūsų svajonių 
namai?

– Dabar, kai dar maži vaikai, 
norisi daugiau erdvės. Kalbu ne 
apie namų dydį, bet apie erdvumą 
– kad jie būtų neapkrauti daiktais, 

Irūnos ir Roko namai, kuriuos jie sukūrė patys. 

Akvilės Razauskienės nuotraukos

nes dabar gyvename lagaminuose, 
žaislų dėžėse ir panašiai – fiziškai 
trūksta vietos. Noriu kiemo, kad 
augdami vaikai spėtų jame pažaisti, 
kad netoli būtų gamta, kad pro 
langą tolumoje matyčiau mišką ar 
vandenį. Ir savo daržą tada turėsiu, 
ir šiltnamį, ir būtinai – gėlyną. 
Mano svajonė – turėti daug bijūnų. 
Vaikams noriu uogų užauginti. O 
ką mieste – argi uogų užauginsi? – 
retoriškai klausia pašnekovė. 

Atsisveikiname linkėdami Irū
nai saugių žiemos kelionių į kon
certus ir filmavimus. O jos šeimai 
– svajonių namų su vasarą kieme 
žydinčiais bijūnais, smėlio dėže 
mažiesiems Torui ir Glorijai, su 
alyvine obelimi prie namo ir visa 
apimančia meile vienų kitiems. 

Irūna Puzaraitė-Čepononienė. 

Kristinos Aleksynaitės nuotrauka

Irūna: „Marijampolėje visada bus mano širdis“. 
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Šventiniam stebuklui sukurti 
Suvalkijoje šimtų tūkstančių neprireikė

Kalėdinę nuotaiką Kazlų Rūdoje kuria šventiškos dekoracijos.

Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos

Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnazijos bendruome-
nė kasmet kalėdinę pasaką dovanoja visiems miestiečiams.

(Atkelta iš 3 psl.)
Jo mamos Marijos Kundrec

kienės sodybos kieme keliolikos 
metrų įspūdingo grožio žaliaskarė 
augo daugiau kaip trisdešimt metų, 
– pasakoja I. Abraitienė, dėkodama 
Marijampolės savivaldybės gyven
tojams už dovaną, o vietiniams 
politikams ir UAB „Salvikdus“ 
už nemokamą jos pargabenimą. 
Seniūnijai apie 300 eurų kainavo 
tik krano paslaugos – eglutės pa
krovimas ir pastatymas aikštėje.

Eglutę ir aikštę puošė taip pat 
patys kalvarijiečiai – Kultūros 
cent ro ir „Kalvarijos komunalinin
ko“ darbuotojai. Įvaizdžio kūrimu 
rūpinosi Danutė Giedraitienė. 
Eglės ir miesto aikštės puošyba 
kainavo apie 10 tūkst. eurų.

Gruodžio 9osios vakarą pa
puošta eglutė nušvietė miesto 
centrą. Kalvarijos kultūros centro 
šokių kolektyvas „Jurginėlis“ ir 
Jusevičių jaunieji dainininkai 
bei šokių grupė „MissA“, taip 
pat grupė ,,Bičiuliai“ sukūrė 
šventišką nuotaiką, o Kalvarijos 
savivaldybės socialinių paslaugų 
centro darbuotojai vaišino visus 
kava, arbata, kakava, spragėsiais 
ir pyragėliais.

Prie šv. Kalėdų laukimo 
prisijungė ir Kazlų Rūda
Diena vėliau už kalvarijiečius 

– gruodžio 10ąją – pasipuošė ir 
Kazlų Rūda – čia miesto skvere 
tradiciškai įžiebta pagrindinė 
miesto kalėdinė eglė, šviesomis 
suspindo skveras. Gausiai susi
rinkusią publiką sveikino savi
valdybės meras Mantas Varaška, 
linkėdamas kiekvienam iš susi
rinkusių taikos su savimi ir ki
tais. Neapsieita ir be svarbiausio 
šventės herojaus – Kalėdų senelio, 
kuris ne tik vedė renginį, bet ir 
džiugino programoje dalyvavusius 
saldžiomis dovanomis. 

Koncertavo Kazlų Rūdos Ka
zio Griniaus gimnazijos Pradinės 
mokyklos skyriaus pirmų, antrų 
bei trečių klasių moksleivių an
sambliai bei Prano Dovydaičio 
progimnazijos skyriaus penktos 
klasės moksleivių ansamblis, vado
vė Audronė PranckevičienėDau

tartienė. Šventės kulminacija tapo 
eglutės įžiebimas ir Lietuvoje pui
kiai žinomų atlikėjų, muzikinio 
projekto 3D dainininkių Vaidos 
Genytės, Rūtos Ščiogolevaitės bei 
Aistės Pilvelytės kalėdinių dainų 
muzikinė programa. Eglutės įžie
bimo renginį organizavo Kazlų 
Rūdos savivaldybė ir Kazlų Rūdos 
kultūros centras.

Kaip papasakojo Centro direk
toriaus pavaduotoja Sigita Mika
lauskienė, kalėdinė eglutė šiemet 
pasipuošė besikeičiančių spalvų 
skraiste, o greta jos – šviečiančiu 
stilizuotu Kalėdų seneliu, pučian
čiu snaiges. Įėjimas į miesto skverą 
nušvito arka, simbolizuojančia 
Naujuosius 2023 metus. 

– Kalėdinę nuotaiką kurian
čios dekoracijos Kazlų Rūdos 
savivaldybės biudžetui atsiėjo apie 
15 tūkst. eurų – tokia nedidelė 
suma pasiekta panaudojant dalį 
išteklių iš ankstesnių metų. Tvariai 
panaudoti ir miesto papuošimai – 
jie gatvėse kabinami jau ne pirmi 
metai. Dirbtinė eglutė irgi kasmet 
neperkama nauja – stengiamasi 
tausoti aplinką keičiant ne pa
čią eglę, bet kiekvienais metais 
derinant vis kitus papuošimus, 
– pasakojo S. Mikalauskienė, 
pastebėdama, kad lemputėmis 
taip pat papuošiamos ir senosios 
natūralios eglės gamtinio karkaso 
parke kitoje miesto dalyje.

Pinigų daug, apkalbų 
dar daugiau

Didžiausias aistras mūsų šalyje 

sukėlė didžiųjų miestų eglučių 
papuošimas, kaip ir kasmet tapęs 
varžytuvėmis: kuri gražesnė – 
Kauno ar Vilniaus? Ne mažiau 
svarbu ir išlaidos, skirtos, kaip 
žmonės sako, šiai tuštybių mu
gei. 

Kaunas pirmasis įžiebė Kalėdų 
eglę, kuri šiemet papuošta M. K. 
Čiurlionio paveikslų motyvais. 
24 metrų aukščio metalinis eglės 
karkasas apkaišytas natūraliomis 
šakomis, o forma – labai artima 
tikram miško medžiui, kurį 
puošia aukso lašeliai ir apie 400 
rankomis sukurtų žvaigždžių. 
Įžiebimo šventei iš miesto biudže
to skirta 169 tūkst. eurų, Kalėdų 
eglės ir Rotušės aikštės puošybai 
– 160 tūkst. eurų. Šio grožio 
kūrėjai tikina, kad tūkstančiuose 
žiburiukų švies taupančios lem
putės ir energijos resursai nebus 
be reikalo švaistomi.

Vilniaus Kalėdų eglė šiemet 
virto gimtadienio tortu su 700 
žvakių, 700 žaisliukų ir per de
šimt kilometrų girliandų. Bend
ras kompozicijos aukštis – apie 
25 metrai, skersmuo – apie 22 m. 
Kaip skelbiama, visa tai kainavo 
321 tūkst. eurų, o visas kalėdinės 
programos biudžetas – 393 tūkst. 
eurų. 

Natūralu, kad tokios sumos 
neliko nepastebėtos žmonių – 
jie ėmė svarstyti, ar tai ne puota 
bado metu. Juo labiau kad net 
užsienio šalyse, kurios, be abejo, 
galėtų sau leisti ir ne tokią pra
bangą, to nėra. Apie tai kalba ne 

vienas tautietis, sugrįžęs namo 
Kalėdų atostogoms. Tuo įsitiki
no ir praėjusį savaitgalį Berlyne 
viešėję Marijampolės trečiojo 
amžiaus universiteto studentai. 
Didžiausias Europos Sąjungos 
bei penktas pagal dydį Europos 
žemyno miestas turistus pasitiko 
paskendęs tamsoje. Girliandomis 
ir kitais šventiniais akcentais 
apšviestos buvo tik dvi centri
nės Berlyno gatvės. Šeštadienio 
vakarą šviesos miestui „atvežė“ 
200 motociklininkųKalėdų 
senelių vojažas, tamsiose gatvėse 
paskleidęs artėjančio laukimo 
džiaugsmą. 

Sukurti pasaką – 
iš to, ką turi

Kad ne pinigai kuria pasaką, 
įsitikinti netrunki pasidairęs po 
mažesnius miestelius. Štai feisbu
kas lūžta nuo įspūdžių, netikėtai 
patirtų apsilankius Kybartuose. 
Viename Darvino gatvės kiemų 
jaunasis kybartietis Gražvydas 
Kivylius sukūrė „Kybartų šviesų 
pasaką“. „Visų miestų eglės nu
blanksta prieš šį „pasirodymą“. 
Šįmet pagal muziką šviečia visas 
kiemas!“ – įspūdžiais dalijasi 
vakarais pasakišku reginiu besi
džiaugiantieji.

O kokį grožį kasmet sukuria 

Marijampolės Rimanto Stanke
vičiaus progimnazijos bendruo
menė! 

– Stengiamės elgtis tvariai ir 
neišlaidauti. Visos dekoracijos 
ne naujos. Mūsų Besmegenis 
– etatinis, pats pirmas. Senelio 
rezidencija tapo pavėsinė, pirkta 
derliaus šventei. Eglutė ant sto
gelio irgi pernykštė, tik 100 m 
girlianda nauja, kuriai išleidome 
100 eurų! Metų skaičiai – taip pat 
atnaujinti. Nauja tik mokyklos 
vestibiulyje papuošta gyva eglutė 
ir prie jos jaukiai sutūpę moky
tojos Ritos Dijokienės pasiūti 
nykštukai, – Kalėdinės pasakos 
detales atskleidžia progimnazijos 
direktorė Asta Skripkienė, džiaug
damasi savo kolektyvo kūrybiniu 
rezultatu. Šventinę pasaką visam 
miestui progimnazija sekti pradė
jo gruodžio 2ąją, po mokykloje 
vykusio saldaturgio. Nes kokios 
gi Kalėdos be saldumynų!

Taigi daug ar mažai reikia no
rint sukurti pasaką – sau, šeimai, 
bendruomenei? Nepavydėkime 
tiems, kurie gali išleisti kalnus 
pinigų, nesikrimskime, kad mūsų 
eglutė menkiau šviečia negu 
kaimyno. Šventė – ne lempučių 
gausoje, o mūsų širdyse. Tegul 
Kalėdos bus pilnos gerumo, ši
lumos ir meilės.

„Šypsena – veide, meilė – širdyse, 
amžius – ne riba“. Tokiu šūkiu aktyvios 
21erių metų veiklos sukaktį paminėjo 
Marijampolės „Bočiai“, vadovaujami ilga
metės pirmininkės Joanos Bridžiuvienės. 
Baigiantis dar vieniems gražios mūsų ben
drystės metams linkėtume, kad kasdieninių 
darbų sūkuryje jai nepritrūktų sveikatos, 
kantrybės ir gyvenimo džiaugsmo. Nes 
veiklos, darbų daug: Marijampolės bočiai 
– aktyvūs ir energingi, daug keliaujantys 
ir žingeidūs. Senjorai aktyviai dalyvauja 

Laiškininkai prašo 
nukasti takelius 

iki pašto dėžučių
Visoje Lietuvoje gausiai prisnigus vargsta 

ne tik vairuotojai, su didžiuliais sunkumais 
susiduria paštininkai, spaudą, laiškus, siuntas 
gabenantys į atokiausius kaimelius. Ir ne tik 
dėl užpustytų, neišvažiuojamų ar slidžių ke
lių. Pašto darbuotojai prašo gyventojų nukasti 
praėjimus iki pašto dėžučių. Nes prie kai 
kurių namų paštininkams, norintiems įdėti 
korespondenciją į pašto dėžutę, nėra kitos 
išeities kaip iki kelių bristi per pusnynus. 
„Neretai žmonės nusikasa takus iki namų, 
kiemo vartų, tačiau pamiršta, kad reikia 
nukasti takelį ir iki pašto dėžutės. Nė vienas 
nenorime braidyti per pusnis ir būti šlapiomis 
kojomis“, – kalbėjo paštininkai.

„Suvalkiečio“ informacija

visuomeniniame ir kultūriniame gyvenime, 
dažnai koncertuojame vieni ar su kitais 
kolektyvais, dalyvaujame renginiuose.

Skersai išilgai išmaišėme Lietuvą: lan
kėmės Birštone ir Druskininkuose, Kryžių 
kalne ir Naisiuose, Vilniuje susipažinome 
su Valdovų rūmais ir Pinigų muziejumi. 
Vis dažniau išvykstame ir už tėvynės ribų. 
Mes kartu ir džiaugsme, ir varge: kartu 
minime jubiliejus, kartu rūpinamės savo 
bendražygiais, kai jiems reikia pagalbos. 
Džiaugiamės, kad mūsų geriems darbams 

pritaria ir mus palaiko Savivaldybės vadovai. 
Norėtume, kad nuoširdi padėka pasiektų ir 
Marijampolės kultūros centro darbuotojus, 
gražiai su mumis bendradarbiaujančius. Po 
ilgo blaškymosi iš vienos vietos į kitą dabar 
esame įsikūrę po šių rūmų stogu. 

Daug koncertuojantis „Bočių“ ansamb
lis repertuarą vis atnaujina vadovo Leono 
Kiseliausko dėka: jis suranda gražių dainų, 
kai kurių mes net nebuvome girdėję... 
Mielai jų mokomės ir dainuojame. 

Visus marijampoliečius – o senjorus ypač 
– sveikiname su artėjančiomis didžiausiomis 
ir gražiausiomis metų šventėmis – šv. Kalė
domis ir Naujaisiais metais. Tegul visus lydi 
puikios idėjos, veržli energija ir gerovė.

Žmogaus gyvenimas matuojamas ne 
pragyventais metais, o tuo, kokį pėdsaką 
jis palieka kitų gyvenimuose, mintyse ir 
širdyse.“

„Džiaugiamės kiekviena diena“
Metams baigiantis apžvelgiame nueitus kelius, nuveiktus darbus, džiaugiamės 

tai padaryti padėjusiais žmonėmis. Gražų kolektyvinį laišką redakcija gavo iš Lie-
tuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Marijampolės bendrijos.
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– Utenos „Uniclub Casino
Juventus“. Tiesiogiai.
21.45 Dakaras 2023.
22.15 „Gyvi numirėliai“.
23.10 „Kartą Meksikoje“ 
(veiksmo). 
1.15 „Mergina voratinklyje“ 
(trileris). 

6.00 Animacija.
9.00 Svajonių ūkis. 
9.30 La maistas. 
10.00 Pasaulis pagal mote
ris. 
11.00 Svajonių sodai. 
12.00 „Jeloustounas“.
13.10 „Ana ir karalius“ (me
lodrama). 
16.10 „Išprotėjęs profeso

rius 2. Klampų šeimynėlė“ 
(melodrama).
18.30 Žinios. 
19.30 X faktorius. 
22.30 „Vyriškas įniršis“ 
(veiksmo).
0.55 „Juros periodo pasau
lis“ (veiksmo).

6.05 Animacija. 
9.40 „Superherojų mokyk
la“.
10.00 7 Kauno dienos. 
10.30 Pasaulio plaukimo 
čemp. trumpajame 25 m 
baseine. Finalai. Tiesiogiai.
12.50 „Rūta“ (dok.).
14.15 Sveikinimų koncer
tas. 
15.50 „Sekliai Lasis ir Maja. 
Šešėliai virš Valebio“ (nuo
tykių). 
17.05 „Močiutė plėšikė“  
(nuotykių). 
18.15 Kelionių atvirukai.
18.30 Kultūros diena. 
19.00 XXI džiazo festivalis 
„Birštonas'2022“. 
20.30 Panorama.
21.00 Žiemojimas su opera. 
21.30 Opera „Nosis“.
23.35 „Manasis Godaras“ 
(biografinė drama). 
1.20 „Pasimatysime sapne“ 
(komedija).

6.00 „Neišsižadėk“.
8.00 Kuriantys Lietuvą. Pa
meistrystė.
8.30 Kaimo akademija.
9.00 „Aiškiaregė“.
10.00 Krepšinio pasaulyje. 
10.30 Gyvenimas versle. 
11.00 Atliekų kultūra.

11.30 Sveikatos kodas.
12.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“.
14.00 „Teisingumo agen
tai“.
16.00 Žinios.
16.30 24/7.
17.30 Pusvalandis su Valat
ka. 
18.00 Žinios.
18.30 Krepšinio pasaulyje. 
19.00 „Aiškiaregė“.
20.00 Žinios.
20.30 Lietuvos mokyklos. 
21.00 Klausimėlis. 
21.30 24/7.
22.30 Žinios.
23.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“.
1.00 „Teisingumo agentai“.

6.15 Gynybinis paveldas 
Lietuvoje. Kauno tvirtovė. 
6.50 100 metų propagan
dos. 
7.20 „Žiniuonis“. 
8.20 „Alpių gelbėtojai“. 
10.20 „Kandisė Renuar“.
11.25 „Mirtis kalnuose“.
12.30 Muzika.
12.45 Šypttelevypt.
13.05 Muzikinė vaivorykš
tė.
13.30 Laisvės pamokos. 
Šaulių sąjunga – patriotiz
mo kalvė. 
14.00 Geroji Naujiena. Vai
kai – Dievo dovana. 
14.40 Marijampolės savaitė.
15.10 Sveikinimų koncer
tas. 
15.45 „Pavogtas gyveni
mas“.
17.45 „Raudonas kamba
rys“.

18.45 „Žiniuonis“.
19.45 „Praktikantė“.
21.00 „Prancūziška žmog
žudystė. Ambuazo užmirš
toji“.  
23.10 „Kaip atsikratyti vai
kino per 10 dienų“ (kome
dija). 
1.30 „Didysis Getsbis“ (me
lodrama). 

6.05 Sandėlių karai.
6.35 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai.
7.30 Vienas.
8.30 Kalnų vyrai.
9.30 Vienam gale kablys. 
10.00 Praeities žvalgas. 
10.30 E. „gazas“ dugnas.
11.00 „Antinų dinastija“.
11.30 „Gyvenimo kelionė“.
12.40 „Mekongo paslap
tys“.
13.55 Išlikimas.
15.00 Pragaro kelias.
16.00 Sandėlių karai.
18.00 Lombardų žvaigždės.
19.00 Žaidimų žaidimas su 
Elen.
20.00 Ar pavyks išgyventi?
21.00 Žinios. 
22.00 „Olimpo apgultis“ 
(veiksmo). 
0.25 „Milijardierių klubas“ 
(biografinė drama). 

6.25 Tik tai, kas tikra. 
7.00 Animacija.
12.00 Sveikas rytojus. 
13.00 Dž. Oliverio vienos 
keptuvės stebuklai.
13.30 Dž. Oliverio super
maistas.
14.30 Mano namų taisyk

lės.
16.00 „Itališka meilė“.
17.00 „Moterų daktaras“.
18.00 „Kalėdos Evergryne. 
Laiškai Kalėdų seneliui“ 
(melodrama). 
20.00 Labanakt, vaikučiai.
21.00 „Veteranės Kalėdos“ 
(melodrama). 
22.55 „Susibūrę per Kalė
das“ (melodrama).
0.50 „Susitikime per Kalė
das“ (melodrama).

6.00 Žinios.
7.00 KK2.
8.30 Lietuvos Hipokratas.
9.00 Nuo... Iki... 
10.00 Bus visko
11.00 Gyvūnų pasaulis.
11.30 „Paslaptingoji Brita
nija“.
13.40 KK2 penktadienis.
14.50 Priešaušrio Lietuva. 
16.00 Bus visko. 
17.00 Nuo... Iki... 
17.55 Bučiuoju. Rūta.
18.55 I. Simonaitytė lietu
vių raštijos kelio vingiais. 
19.30 Pabėgę nuo karo. 
20.00 Pasirinkę Lietuvą. 
20.30 Propagandos diag
nostika.
21.00 Miško atspalviai.
21.30 Gyvenu čia.
22.00 Žinios.
23.00 „Paslaptingoji Brita
nija“.
0.00 Lietuvos galiūnų čem
pionato II etapas. 
1.00 KK2 penktadienis.

6.15 Gynybinis paveldas 
Lietuvoje. 
6.50 100 metų propagan
dos. 
7.20 „Žiniuonis“.

8.20 „Alpių gelbėtojai“.
10.20 „Kandisė Renuar“.
11.25 „Mirtis kalnuose“.
12.30 Sveikinimų koncer
tas. 
15.45 „Pavogtas gyveni
mas“.
17.45 „Raudonas kamba
rys“.
18.45 „Žiniuonis“.
19.45 „Praktikantė“.
21.00 „Prancūziška žmog
žudystė. Ambuazo užmirš
toji“.
23.10 „Kaip atsikratyti vai
kino per 10 dienų“.
1.30 „Didysis Getsbis“ 
(melodrama). 

7.00 Salės futbolo A lyga. 
Gargždų „Pramogos“ – 
„ŠSPC Radviliškis“. 
8.40 Lietuvos rankinio lyga. 
Kauno „Granitas“ – Pane
vėžio „SCRSSG Grifas“.
10.00 Greitasis čiuožimas 
trumpuoju taku. Pasaulio 
taurė. Tiesiogiai.
13.50 Italijos LBA krepši
nio lyga. 
15.40 Penkiakovė. Pasaulio 
taurė.
16.10 Pasaulio U20 ledo ri
tulio čempionatas. Lietuva 
– Nyderlandai. 
18.00 Italijos LBA krepši
nio lyga. „Dolomiti Energia 
Trentino“ – „Emporio Ar
mani Milano“. Tiesiogiai.
20.00 Italijos LBA krepši
nio lyga. „Germani Bres
cia“ – „Virtus Segafredo 
Bologna“. Tiesiogiai.
22.00 Tekbolo pasaulio 
čempionatas.
1.30 Vienas čempionatas. 

20.00 Nuo... Iki... 
21.00 „Rimti reikalai“. 
21.30 Žinios.
22.30 „Šaunioji septyniu
kė“ (nuotykių).  
1.15 „Paskutinė kova“ 
(veiksmo). 

6.00 „Kalnietis“.  
7.00 Mano virtuvė geriau
sia.  
8.25 „44as skyrius“.  
9.25 „Šuo“.  
10.35 „Nacionaliniai darbo 
ypatumai“.  
11.35 „Mentalistas“.  
12.30 „Kalnietis“.  
13.30 Mano virtuvė geriau
sia.  
14.50 „44as skyrius“.  
15.55 „Šuo“. 
17.00 Info diena.
17.30 „Mentalistas“.  
18.30 „Betsafe“LKL čemp. 
Jonavos „CBet“ – Klaipėdos 
„Neptūnas“. Tiesiogiai. 
21.00 „Pasaulinis karas Z“ 
(veiksmo). 
23.20 „Gyvi numirėliai“.  
0.20 „Kartą Meksikoje“ 
(veiksmo). 

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

19.30 Dėmesio centre.  
20.00 Karštai su tv3.lt. 
21.00 „Moterys meluoja 
geriau“. 
21.30 Žinios. 
22.30 „Išgelbėti dukrą“ 
(drama). 
1.00 „Čikagos ugniage
siai“.  
2.00 „Įrodytas nekaltu
mas“.  

6.05 Nuomonę ant stalo! 
7.00 Kas ir kodėl? 
7.30 Beatos virtuvė. 
8.30 Gyvenk kaip galima 
švariau. 
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Kas geresnio, kaimy
ne? 
12.00 Erdvės menas.  
12.30 Architektūra žmo
gui.  
13.00 Mokslo sriuba. 
13.30 Kalbos anatomija. 
14.00 Sveikinimų koncer
tas. 
15.35 „Tarnauti ir ginti“.  
16.35 Gustavo enciklope
dija. 
17.05 Lietuvos tūkstantme
čio vaikai. 
18.00 „Komisaras Reksas“.  
18.55 Pasakojimai iš Japo
nijos.  
19.00 Mūšio laukas. 
19.30 „Liepsningasis Alek
sandras Diuma“ (dok.). 
20.30 Panorama.  
21.30 „Pribuvėjos“ (dok.). 
23.05 Įspūdingiausios pa
saulio salos.  

0.00 DW naujienos.  
0.15 Dabar pasaulyje. 
0.40 „Tarnauti ir ginti“.  
1.40 Savaitė. 

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

7.30, 12.15 Marijampolės 
savaitė. 
8.00 „Uždraustas vaisius“.  
9.00 „Sužeista širdis“.  
10.05 „Alpių gelbėtojai“.  
11.05 „Kriminalinių tyri
mų skyrius“.  
12.45 Vyrų šešėlyje. Ramu
tė Stačiokaitė Ledienė. 
13.20 „Įstatymas ir tvarka. 

Spec. tyrimų skyrius“.  
14.20 „Mirtis kalnuose“.  
15.35 „Anupama“.  
16.45 „Šeimyninės melo
dramos“.  
17.45 Geroji Naujiena. 
Vaikai – Dievo dovana. 
18.30 Marijampolė žinios.
19.00 Atviros širdies fon
das. Digiklasė. 
19.30 Svarbiausia.lt. 
20.00 Marijampolė žinios.
20.30 Žydų sąsiuviniai. 
21.00 „Užjūrio detekty
vai“.  
22.10 Marijampolė žinios.

6.30 „Havajai 5.0“.  
7.30 Nuogi ir įbauginti.  
8.30 Autopilotas. 
9.00 „Gazas“ dugnas. 
9.30 „Moderni šeima“.  
10.30 „Simpsonai“.  
11.30 „Vedęs ir turi vaikų“.  
12.30 Britanijos talentai. 
14.00 Nuogi ir įbauginti.  
15.00 „CSI kriminalistai“.  
16.00 „Havajai 5.0“.  
18.00 „Moderni šeima“.  
19.00 „Vedęs ir turi vaikų“.  
20.00 Išlikimas Aliaskoje.  
21.00 „Netobuli genai“. 
22.00 „Nokautas“ (veiks
mo). 
23.55 „Kruvinas derlius“ 
(siaubo). 
1.45 „CSI kriminalistai“.  

6.20 Sveikas rytojus. 
7.20 Animacija. 
7.50 TV pagalba. 
9.40 Paprasti Džeimio Oli

verio kalėdiniai patiekalai. 
10.50 „Veteranės Kalėdos“ 
(melodrama). 
12.30 „Puansetijos Kalė
doms“ (melodrama). 
14.20 „Kalėdinė viltis“ 
(melodrama). 
16.10 „Kelias į Kalėdas“ 
(melodrama). 
18.00 „Palikimas“.  
20.00 Labanakt, vaikučiai.
21.00 „Kalėdos sausmedžių 
skersgatvyje“ (melodrama). 
22.55 „Palikimas“.  
0.55 TV pagalba. 

6.00 Žinios.
7.00 Šeškinės 20. 
8.00 Bučiuoju. Rūta.
9.00 Nuo... Iki... 
10.00 Bus visko. 
11.00 Gyvūnų pasaulis. 
11.30 KK2 (k). 
13.30 Vidurdienio žinios.
14.30 KK2 penktadienis.  
16.00 „Antrosios Kalėdų 
dienos cunamis“.  
17.00 Info diena. 
18.00 Info komentarai. 
21.00 „Pirmasis Kinijos 
imperatorius“ (1).  
22.00 Labas vakaras, Lie
tuva. 
0.00 Dabar pasaulyje. 
0.30 Info diena.
1.30 Info komentarai.  

6.00 „Heldtas. Flirtas su 
teisingumu“.  
7.00 „Šeimyninės melodra
mos“.  
8.00 „Uždraustas vaisius“.  
9.00 „Sužeista širdis“.  
10.05 „Alpių gelbėtojai“. 
11.05 „Kriminalinių tyri

mų skyrius“.  
12.15 „Heldtas. Flirtas su 
teisingumu“.  
13.20 „Įstatymas ir tvarka. 
Spec. tyrimų skyrius“.  
14.20 „Mirtis kalnuose“.  
15.35 „Anupama“.  
16.45 „Šeimyninės melo
dramos“.  
17.45 „Sužeista širdis“.  
18.50 „Kriminalinių tyri
mų skyrius“.  
20.00 „Įstatymas ir tvarka. 
Spec. tyrimų skyrius“.  
21.00 „Užjūrio detekty
vai“.  
23.20 „Prancūziška žmog
žudystė. Ambuazo užmirš
toji“. 
1.30 „Kalėdų dovana“ (me
lodrama). 

7.00 Greitasis čiuožimas 
trumpuoju taku. Pasaulio 
taurė. 
10.10 Italijos LBA krepši
nio lyga. 
13.00 Pasaulio U20 ledo ri
tulio čempionatas. Lietuva 
– Ispanija.
14.50 Dailusis čiuožimas. 
Šokiai ant ledo. Laisvoji 
programa.
16.00 Salės futbolo A lyga. 
Jonavos „Vikingai“ – Kau
no „Žalgiris“.
17.40 Italijos LBA krepši
nio lyga. 
19.30 „Optibet“ ledo ritu
lio lyga. „Airwell Energija“ 
– „Zemgale/LLU“. Tiesio
giai.
21.50 Turkijos krepšinio 
lyga. 
23.40 Vienas čempionatas.

Pirmadienis, gruodžio 19 d.



TV programos

P r e n u m e r u o k  S u v a l k i e t į  2 0 2 3  m e t a m s 
i r  i n t e r n e t u  –  m o k e j i m a i . s u v a l k i e t i s . l t

6.02 Labas rytas, Lietuva.
8.55 „Pagalbos šauksmas“.  
9.40 „Komisaras Reksas“.  
10.30 „Paskutinis pėdsa
kas“.  
11.15 „Euromaxx“.
11.30 Kas ir kodėl? 
12.00 Kalėdų kalendorius.
12.05 „Nepaliesta Korėja“ 
(1, dok.). 
13.00 Gyvenk kaip galima 
švariau. 
13.30 Gamtininko užrašai. 
14.00 Žinios. 
14.20 Laba diena, Lietuva.
16.30 „Kalnų daktaras“.  
17.15 „Ponių rojus“. 
18.00 Kas ir kodėl? 
18.30 Svarbi valanda. 
19.30 (Ne)emigrantai. 
20.30 Panorama.
21.30 „Karys“ (dok.). 
22.30 Kalėdų kalendorius.
22.35 Dviračio žinios. 
23.05 „Belgravija“. 
23.55 „Komisaras Reksas“.  
0.45 „Euromaxx“.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 (Ne)emigrantai. 
2.00 LRT radijo žinios.

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

6.02 Labas rytas, Lietuva.
8.55 „Pagalbos šauksmas“.  
9.40 „Komisaras Reksas“.  
10.30 „Paskutinis pėdsa
kas“.  
11.15 „Euromaxx“.
11.30 Kas ir kodėl? 
12.00 Kalėdų kalendorius.
12.05 „Nepaliesta Korėja“.  
13.00 (Ne)emigrantai. 
14.00 Žinios. 
14.20 Laba diena, Lietuva.
16.30 „Kalnų daktaras“. 
17.15 „Ponių rojus“.  
18.00 Kas ir kodėl? 
18.30 Svarbi valanda. 
19.30 1000 pasaulio stebuk
lų.
20.30 Panorama.
21.30 Lietuva kalba. 
22.30 Kalėdų kalendorius.
22.35 Dviračio žinios. 
23.05 „Belgravija“.  
23.55 „Komisaras Reksas“.  
0.45 „Euromaxx“.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 1000 pasaulio stebuklų. 

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

18.30 Žinios.
19.30 KK2. 
20.00 Bus visko. 
21.00 „Rimti reikalai“. 
21.30 Žinios.
22.30 „Neįmanoma misija. 
Slaptoji tauta“ (veiksmo). 
1.15 „Šaunioji septyniukė“ 
(nuotykių).  

6.00 „Kalnietis“.  
7.00 Mano virtuvė geriau
sia. 
8.25 „44as skyrius“.  
9.25 „Šuo“.  
10.35 „CSI kriminalistai“.  
11.35 „Mentalistas“.  
12.30 „Kalnietis“.  
13.30 Mano virtuvė geriau
sia. 
14.50 „44as skyrius“.  
15.55 „Šuo“.  
17.00 Info diena.
17.30 „Mentalistas“.  
18.30 „CSI kriminalistai“.  
19.30 „FTB“.  
20.30 Pričiupom! 
21.00 „Aukštis“ (trileris). 
22.50 „Pasaulinis karas Z“ 
(veiksmo). 
1.10 „Didžiojo sprogimo 
teorija“.  
1.35 „FTB“.  

6.00 Animacija. 
7.45 Karštai su tv3.lt. 
8.55 „Meilės sūkuryje“.  
10.00 „Mažoji našlė“.  
11.00 „Bjaurusis ančiukas“.  
12.00 „Nuodėminga žemė“.  
14.00 „Meilė ir pinigai“.  
15.00 „Simpsonai“.  
16.00 Žinios. 
16.30 TV pagalba. 
18.30 Žinios. 

19.30 Dėmesio centre.  
20.00 Prieš srovę. 
21.00 „Moterys meluoja 
geriau“. 
21.30 Žinios. 
22.30 „Rizikinga erzinti 
diedukus“ (veiksmo). 
0.45 „Čikagos ugniagesiai“.  
1.45 „Įrodytas nekaltumas“.  

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 „Profesorius Tadas 
Ivanauskas“ (dok.). 
12.30 Literatūros pėdsekys. 
13.00 Atspindžiai. 
13.30 Dėmesio! Ieškome 
meno. 
14.00 Duokim garo! 
15.10 Mano pasas meluoja. 
15.35 „Tarnauti ir ginti“.  
16.35 Veranda. 
17.05 „Liepsningasis Alek
sandras Diuma“ (dok.). 
18.00 „Komisaras Reksas“.  
18.55 Pasakojimai iš Japo
nijos.  
19.00 7 Kauno dienos. 
19.30 Vandenynų galiūnai.  
20.30 Panorama.  
21.30 „Laisvės kaina. Sąjū
dis“.  
22.30 Kultūros diena.  
23.00 Tai kur toliau? 
0.00 DW naujienos.  
0.15 Dabar pasaulyje. 
0.40 „Tarnauti ir ginti“. 
1.40 Širdyje lietuvis. 

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

7.30, 12.15 Marijampolės 
žinios.
8.00 „Uždraustas vaisius“.  
9.00 „Sužeista širdis“.  
10.05 „Alpių gelbėtojai“.  
11.05 „Kriminalinių tyrimų 
skyrius“.  
12.45 Atviros širdies fondas. 
Digiklasė. 
13.20 „Įstatymas ir tvarka. 
Spec. tyrimų skyrius“.  
14.20 „Tobuli nusikaltimai“ 
(1). 

15.35 „Anupama“. 
16.45 „Šeimyninės melo
dramos“.  
17.45 Ūkininkas Jurgis.  
18.30 Marijampolės žinios.
19.00 Gyvenimo metodas. 
Faustas Latėnas, kompozi
torius. 
19.30 Informacinės pinklės.  
20.00 Marijampolės žinios.
20.30 Kai kalba lėlės.  
21.00 „Sebastjanas Bergma
nas. Mirties pėdsakai“. 
22.55 Marijampolės žinios.

5.45 „Havajai 5.0“.  
7.30 Nuogi ir įbauginti. 
8.30 Lombardų žvaigždės.  
9.00 E. „gazas“ dugnas. 
9.30 „Moderni šeima“.  
10.30 „Simpsonai“.  
11.30 „Vedęs ir turi vaikų“.  
12.30 Britanijos talentai.  
13.00 Žaidimų žaidimas su 
Elen.  
14.00 Nuogi ir įbauginti.  
15.00 „CSI kriminalistai“.  
16.00 „Havajai 5.0“.  
18.00 „Moderni šeima“.  
19.00 „Vedęs ir turi vaikų“.  
20.00 Išlikimas Aliaskoje.  
21.00 „Netobuli genai“. 
22.00 „Šešios kulkos“ (dra
ma).  
0.20 „Bošas“.  
1.25 „Bulis“.  

6.25 Į sveikatą! 
7.00 Svajonių ūkis. 
7.30 Animacija.
8.00 TV pagalba. 
9.50 Paprasti Džeimio Oli

verio kalėdiniai patiekalai.  
10.50 „Kalėdos Greislende“ 
(melodrama). 
12.35 „Kalėdų džiaugsmas“ 
(melodrama). 
14.20 „Nostalgiškos Kalė
dos“ (melodrama). 
16.10 „Kalėdų klubas“ (me
lodrama). 
18.00 „Palikimas“.  
20.00 Labanakt, vaikučiai.
21.00 „Kalėdos pilyje“ (me
lodrama). 
22.55 „Palikimas“.  
0.55 TV pagalba. 

6.00 Info diena.  
7.00 Info komentarai.  
11.30 Labas vakaras, Lietu
va.  
13.30 Vidurdienio žinios.
14.30 Nuo... Iki... 
15.30 KK2.  
16.00 „Pirmasis Kinijos im
peratorius“ (1).  
17.00 Info diena. 
18.00 Info komentarai.  
21.00 „Pirmasis Kinijos im
peratorius.
22.00 Labas vakaras, Lietu
va. 
0.00 Dabar pasaulyje. 
0.30 Info diena. 
1.30 Info komentarai.  

6.05 „Kalėdų dovana“ (me
lodrama). 
8.00 „Uždraustas vaisius“.  
9.00 „Sužeista širdis“.  
10.05 „Alpių gelbėtojai“.  
11.05 „Kriminalinių tyrimų 
skyrius“.  
12.15 „Heldtas. Flirtas su 
teisingumu“.  
13.20 „Įstatymas ir tvarka. 

Spec. tyrimų skyrius“.  
14.20 „Tobuli nusikaltimai“ 
(1).  
15.35 „Anupama“. 
16.45 „Šeimyninės melo
dramos“.  
17.45 „Sužeista širdis“.  
18.50 „Kriminalinių tyrimų 
skyrius“.  
20.00 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“.  
21.00 „Sebastjanas Bergma
nas. Mirties pėdsakai“. 
22.55 „Užjūrio detektyvai“.  
1.15 „Paskutinė galimybė 
Kalėdoms“ (melodrama). 

7.00 Greitasis čiuožimas 
trumpuoju taku. Pasaulio 
taurė. 
10.10 Moterų rankinio 
čempionų lyga. 
11.40 Pasaulio U20 ledo 
ritulio čempionatas. Lietuva 
– Kroatija.
13.30 Dailusis čiuožimas. 
Moterys. Laisvoji programa.
14.30 Salės futbolo A ly
ga. Gargždų „Pramogos“ – 
„ŠSPC Radviliškis“.
16.10 Pasaulio U20 ledo 
ritulio čempionatas. Lietuva 
– Rumunija.
18.10 Italijos LBA krepšinio 
lyga. 
20.00 Atvirasis Baltijos šalių 
IGF graplingo čempionatas.  
20.30 Pasaulio galiūnai. 
21.00 „Optibet“ ledo ritulio 
lyga. „Airwell Energija“ – 
„Zemgale/LLU“. 
22.50 Vienas čempionatas.
1.20 Greitasis čiuožimas 
trumpuoju taku. Pasaulio 
taurė. 

19.30 KK2,
20.00 Šeškinės 20. 
21.00 „Rimti reikalai“. 
21.30 Žinios.
22.30 „Įsibrovėlis“ (trileris). 
0.35 „Juodasis sąrašas“.  
1.35 „Neįmanoma misija. 
Slaptoji tauta“ (veiksmo).  

6.00 „Kalnietis“.  
7.00 Mano virtuvė geriau
sia. 
8.25 „44as skyrius“.  
9.25 „Šuo“.  
10.35 „CSI kriminalistai“.  
11.35 „Mentalistas“.  
12.30 „Kalnietis“.  
13.30 Mano virtuvė geriau
sia. 
14.50 „44as skyrius“.  
15.55 „Šuo“.  
17.00 Info diena.
17.30 „Mentalistas“.  
18.30 „Betsafe“LKL čemp. 
Gargždų „Gargždai“ – Kau
no „Žalgiris“. Tiesiogiai. 
21.00 „Kurskas“ (veiksmo). 
23.20 „Aukštis“ (veiksmo).  
1.10 „Didžiojo sprogimo 
teorija“.  
1.35 „Legendų biuras“.  

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

19.30 Dėmesio centre.  
20.00 Gero vakaro šou. 
21.00 „Moterys meluoja 
geriau“. 
21.30 Žinios. 
22.30 „Ponas ir ponia Smi
tai“ (komedija).  
0.55 „Čikagos ugniagesiai“. 
1.55 „Įrodytas nekaltumas“.  

6.05 (Ne)emigrantai. 
7.00 Kas ir kodėl? 
7.30 Lietuvos tūkstantme
čio vaikai. 
8.30 Tikėjimas ir gyveni
mas. 
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Mes iš Ukrainos. 
12.00 Širdyje lietuvis. 
13.00 Perspektyva. 
13.30 „Euromaxx“. 
14.00 Lietuvos meno kūrėjų 
apdovanojimai.  
15.35 „Tarnauti ir ginti“.  
16.35 7 Kauno dienos. 
17.05 Vandenynų galiūnai.  
18.00 „Komisaras Reksas“.  
18.55 Krepšinis. Europos 
taurė. Panevėžio „7betLiet
kabelis“ – Badalonos „Jo
ventut“. Tiesiogiai. 
21.00 „Limuzinas“ (dok.). 
21.15 V. f. „Apklausa“. 
21.30 V. f. „Viskas gerai“. 
21.50 V. f. „Techno, Ma
ma“. 
22.10 V. f. „Pirmas sekma
dienis po pirmos pilnaties“.
22.25 Lietuvos karaimų me
tams. Muzikinė drama „Sa
kmė apie dovanotą širdį“. 

0.00 DW naujienos.  
0.15 Dabar pasaulyje. 
0.40 „Tarnauti ir ginti“.  
1.40 Legendos. Šiandien ir 
visados. 

6.30 „Reali mistika“.  
7.30 Atliekų kultūra.
8.00 „Neišsižadėk“.  
9.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“.  
10.00 „Pėdsakas“.  
11.00 „Paslaptys“.  
12.00 „Neatrasta Rusija“.  
12.30 Skonio reikalas. 
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Teisingumo agen
tai“.  
15.00 „Reali mistika“.  
16.00 Reporteris. 
16.30 Lietuva tiesiogiai.
17.00 „Likimo vingiai“.  
18.00 Reporteris. 
18.30 „Neatrasta Rusija“. 
19.00 „Pėdsakas“.  
20.00 Reporteris. 
20.50 „Aiškiaregė“.  
21.25 „Paslaptys“.  
22.30 Reporteris
23.00 Lietuva tiesiogiai.
23.30 „Neatrasta Rusija“.  
0.30 „Teisingumo agentai“.  
1.30 „Reali mistika“.  

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

12.45 Ūkininkas Jurgis.  
13.20 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“.  
14.20 „Tobuli nusikalti
mai“.  
15.35 „Anupama“.  
16.45 „Šeimyninės melo
dramos“.  
17.45 Susitikimai. Kazimie
ras ir Virginija Mizgiriai. 
Gintaro galerija. 
18.30 Marijampolės žinios.
19.00 Marijampolės savival
dybės aktualijos ir komenta
rai. Tiesiogiai.
19.45 Šypttelevypt. 
20.00 Marijampolės žinios.
20.30 Galim kartu. Knygų 
įgarsinimas. 
21.00 „Sebastjanas Bergma
nas. Mirties pėdsakai“. 
22.55 Marijampolės žinios.

5.40 „Havajai 5.0“.  
7.30 Nuogi ir įbauginti. 
8.30 Lombardų žvaigždės.  
9.00 Vienam gale kablys. 
9.30 „Moderni šeima“.  
10.30 „Simpsonai“.  
11.30 „Vedęs ir turi vaikų“.  
12.30 Britanijos talentai.  
14.00 Nuogi ir įbauginti.  
15.30 Lombardų žvaigždės.  
16.00 „Havajai 5.0“.  
18.00 „Moderni šeima“.  
19.00 „Vedęs ir turi vaikų“.  
20.00 Išlikimas Aliaskoje.  
21.00 „Netobuli genai“. 
22.00 „Nonstop“ (veiks
mo). 
0.10 „Bošas“.  
1.15 „Bulis“.  

6.15 La maistas. 
6.45 Virtuvės istorijos. 
7.15 Animacija. 
7.45 TV pagalba. 
9.35 Džeimio Oliverio Ka
lėdų varpeliai.  
10.45 „Pabėgęs per Kalėdas“ 
(melodrama). 
12.30 „Neužmirštamos Ka
lėdos“ (melodrama). 
14.15 „Šventinis pasimaty
mas“ (komedija).  
16.10 „Kalėdos „Plazos“ 
viešbutyje“ (melodrama). 
18.00 „Palikimas“.  
20.00 Labanakt, vaikučiai.
21.00 „Kalėdinių eglučių 
alėja“ (komedija).  
22.55 „Palikimas“.  
0.55 TV pagalba. 

6.00 Info diena.
7.00 Info komentarai.  
11.30 Labas vakaras, Lietu
va. 
13.30 Vidurdienio žinios.
14.30 Bus visko. 
15.30 KK2. 
16.00 „Pirmasis Kinijos im
peratorius“.  
17.00 Info diena. 
18.00 Info komentarai.  
21.00 „Britanijos beieškant. 
Priešistorė“ (dok.). 
22.00 Labas vakaras, Lietu
va. 
0.00 Dabar pasaulyje. 
0.30 Info diena.
1.30 Info komentarai.  

6.05 „Paskutinė galimybė 
Kalėdoms“ ((melodrama). 

8.00 „Uždraustas vaisius“.  
9.00 „Sužeista širdis“.  
10.05 „Alpių gelbėtojai“.  
11.05 „Kriminalinių tyrimų 
skyrius“.  
12.15 „Heldtas. Flirtas su 
teisingumu“.  
13.20 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“.  
14.20 „Tobuli nusikalti
mai“.  
15.35 „Anupama“.  
16.45 „Šeimyninės melo
dramos“.  
17.45 „Sužeista širdis“.  
18.50 „Kriminalinių tyrimų 
skyrius“.  
20.00 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“.  
21.00 „Sebastjanas Bergma
nas. Mirties pėdsakai“. 
0.50 „Kalėdos užeigoj“ (me
lodrama). 

7.00 Valensijos maratonas. 
9.30 Ledo ritulio čempionų 
lyga. 
11.20 Rankinio čempionų 
lyga. 
12.50 Dailusis čiuožimas. 
13.50 Turkijos krepšinio 
lyga. 
15.40 Rankinio čempionų 
lyga. 
18.40 Herojus. Xiong Jing 
Nan. 
19.30 „Optibet“ ledo ri
tulio lyga. „Kaunas City“ 
– „7betHockey Punks“. 
Tiesiogiai.
21.50 Pasaulio U20 ledo 
ritulio čemp. Lietuva – Ny
derlandai.
23.40 Vienas čempionatas.

Antradienis, gruodžio 20 d.

Trečiadienis, gruodžio 21 d.



TV programos

  Linksmasis kampelis
Vyras susijaudinęs skambina šei

mos gydytojui:
– Pone daktare, atvykite kuo grei

čiau, mano žmona prarijo kamščiatraukį.
– Lekiu, – atsako šis. 
Po poros minučių dar vienas skambutis:
– Pone daktare, galite nevažiuoti, radau 

kitą.
* * *

– Šefe, rytoj bus nagrinėjama mano skyrybų 
byla. Norėčiau laisvos dienos.

– Apie tai negali būti nė kalbos. Malonu
mams aš laisvadienių neduodu.

* * *
– Ar girdėjote? Pensininkams suteiktos pa

pildomos lengvatos.
– Kokios?
– Dabar jie gali stovėti po krano strėle, 

vaikščioti bėgiais ir pereiti gatvę degant raudonai 
šviesoforo šviesai.

* * *
– Ar jūs nusikaltimą įvykdėte taip, kaip aš ką 

tik nupasakojau? – klausia teisėjas kaltinamojo.
– Ne, bet jūsų idėja irgi nebloga.

* * *
Dvi pankės kalbasi:
– Žiūrėk, prasidūriau antrą skylę nosyje!
– Ir kaip, dabar geriau užuodi?

6.02 Labas rytas, Lietuva.
8.55 „Pagalbos šauksmas“.
9.40 „Komisaras Reksas“.
10.30 „Paskutinis pėdsakas“.
11.15 Mokslo ekspresas. 
11.30 Kas ir kodėl?
12.00 Kalėdų kalendorius.
12.05 „Borneo. Senovės ro
jus“ (dok.).
13.00 1000 pasaulio stebu
klų. 
14.00, 15.00, 16.00 Žinios.
14.20 Laba diena, Lietuva.
16.15 „Ist Endo seserys“ (1).
17.15 „Ponių rojus“.
18.00 Kas ir kodėl? 
18.30 Svarbi valanda. 
19.30 Svečiuose Nomeda.
20.30 Panorama.
21.30 Nuomonę ant stalo!
22.30 Kalėdų kalendorius 
2022 (kart.).
22.35 Dviračio žinios. 
23.05 „Belgravija“.
23.55 „Komisaras Reksas“.
0.45 Mokslo ekspresas. 
1.00, 2.00 LRT radijo ži
nios.
1.05 Svečiuose Nomeda. 

6.00 Animacija.
7.00 Turtuolė varguolė.
8.00 „Volkeris, Teksaso rein
džeris“.
10.00 „Monikai reikia mei
lės“.
11.00 Šeškinės 20. Giedriaus 
ir Džiugo šou (k). N7.
12.00 Vidurdienio žinios.
13.20 Turtuolė varguolė.
14.30 „Būk mano saulė“.
15.30 „Lemties paslaptys“.
16.35 Labas vakaras, Lietu
va. 

6.02 Labas rytas, Lietuva.
8.55 „Pagalbos šauksmas“.
9.40 „Komisaras Reksas“.
10.30 „Paskutinis pėdsakas“.
11.15 Mokslo ekspresas. 
11.30 Kas ir kodėl? 
12.00 Kalėdų kalendorius.
12.05 „Hieniniai šunys liūtų 
valdose“ (dok.).
13.00 „Karys“ (dok.).
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 Bendrom jėgom. 
20.30 Panorama.
21.30 Auksinis protas. 
22.45 „Leidimas žudyti“ 
(trileris).
0.55 „Lumiere!“ (dok.).

6.00 Animacija.
7.00 Turtuolė varguolė.
8.00 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.
10.00 „Monikai reikia mei
lės“.
11.00 Bučiuoju. Rūta.
12.00 Vidurdienio žinios.
13.20 Turtuolė varguolė.
14.30 „Būk mano saulė“.
15.30 „Lemties paslaptys“.
16.35 Labas vakaras, Lie
tuva. 
18.30 Žinios.
19.30 KK2 penktadienis. 
21.00 „Nuostabi diena, kai 
esame kartu“ (biografinė 
drama).
23.10 „Grėsmingasis aštuo
netas“ (trileris).

6.00 „Kalnietis“.
7.00 Mano virtuvė geriau
sia.
8.25 „44as skyrius“.
9.25 „Šuo“.
10.35 Iškvietimas.
11.35 „Mentalistas“.
12.30 „Kalnietis“.

18.30 Žinios.
19.30 KK2. 
20.00 Bučiuoju. Rūta. 
21.00 „Rimti reikalai“.
21.30 Žinios.
22.30 „Riešutų kremo erelis“ 
(drama).
0.25 „Juodasis sąrašas“.
1.25 „Įsibrovėlis“ (trileris). 

6.00 „Kalnietis“.
7.00 Mano virtuvė geriausia.
8.25 „44as skyrius“.
9.25 „Šuo“.
10.35 Iškvietimas.
11.35 „Mentalistas“.
12.30 „Kalnietis“.
13.30 Mano virtuvė geriau
sia.
14.50 „44as skyrius“.
15.55 „Šuo“.
17.00 Info diena.
17.30 „Mentalistas“.
18.30 „Betsafe“–LKL čem
pionatas. Jonavos „CBet“ – 
Šiaulių „Šiauliai“. Tiesiogiai.
21.00 „Šeštoji diena“ (veiks
mo).
23.25 „Kurskas“ (istorinis).
1.45 „Didžiojo sprogimo te
orija“.

6.00 Animacija.
7.45 Gero vakaro šou.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Mažoji našlė“.
11.00 „Bjaurusis ančiukas“.
12.00 „Nuodėminga žemė“.
14.00 „Meilė ir pinigai“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 Žinios.
16.30 TV pagalba.
18.30 Žinios.
19.30 Dėmesio centre.
20.00 Farai.

21.00 „Moterys meluoja ge
riau“.
21.30 Žinios.
22.30 „Viskas tik prasideda“ 
(komedija).
0.20 „Čikagos ugniagesiai“ 
(drama).
1.25 „Rezidentas“. 

6.05 1000 pasaulio stebu
klų.
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. Šiandien ir 
visados.
13.00 Veranda. 
13.30 Čia – kinas. 
14.00 Teatralizuota misterija 
„Sūduvių pėdsakais“. Skirta 
Sūduvos metams.
15.15 Dainuoju Lietuvą.
15.35 „Tarnauti ir ginti“.
16.35 Gyventi kaime gera. 
17.05 Laikinosios sostinės 
fenomenas. 
17.30 Literatūros pėdsekys. 
18.00 „Komisaras Reksas“.
18.50 Nepamirštas Vilnius. 
19.00 „Sugrįžimai. Barbora. 
Jūra. Traviata“ (dok.).
20.30 Panorama.
21.30 3 minutės iki kino. 
21.33 „Mano gyvenimo fil
mas“ (drama).
23.30 7 Kauno dienos. 
0.00 DW naujienos.
0.15 Dabar pasaulyje. 
0.40 „Tarnauti ir ginti“.
1.40 Nuomonę ant stalo!

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

7.30 Marijampolės žinios.
8.00 „Uždraustas vaisius“.
9.00 „Sužeista širdis“.
10.05 „Alpių gelbėtojai“.
11.05 „Kriminalinių tyrimų 
skyrius“.
12.15 Marijampolės žinios.
12.45 Galim kartu „Knygų 
įgarsinimas“. 
13.20 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“.
14.20 „Tobuli nusikalti
mai“.
15.35 „Anupama“.
16.45 Šeimyninės melodra

mos.
17.45 Liudvinavas – daug 
žymių žmonių išugdęs mies
telis.
18.30 Marijampolės žinios.
19.00 Laisvės pamokos. Ka
ras Ukrainoje. analizė ir pa
mokos.
19.30 Išgirsk mano istoriją. 
20.00 Marijampolės žinios.
20.30 Laisvės kryžkelės. 
21.00 „Neapolio niekšai. 
Pyktis“ (detektyvas).
23.05 Marijampolės žinios.

5.40 „Havajai 5.0“.
7.30 Nuogi ir įbauginti.
9.00 Praeities žvalgas.
9.30 „Moderni šeima“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Vedęs ir turi vaikų“.
12.30 Britanijos talentai.
13.00 Žaidimų žaidimas su 
Ellen.
14.00 Nuogi ir įbauginti.
15.00 „CSI kriminalistai“.
16.00 „Havajai 5.0“.
18.00 „Moderni šeima“.
19.00 „Vedęs ir turi vaikų“.
20.00 Išlikimas Aliaskoje.
21.00 „Naktinis vadybinin
kas“ (1).
22.00 „Babilonas“ (nuoty
kių).
0.10 „Bošas“ (mistinis).
1.10 „Bulis“. 

6.05 Gardu Gardu.
6.35 Sėkmės istorijos.
7.05 Animacija.
7.35 TV pagalba.
9.25 Džeimio Oliverio Kalė

dų varpeliai.
10.30 „Kalėdų atostogos“ 
(melodrama).
12.20 „Kalėdos pagal užsa
kymą“ (melodrama).
14.10 „Kalėdos Glenbruke“ 
(melodrama).
16.05 „Tikroji Kalėdų dva
sia“ (melodrama).
18.00 „Palikimas“.
20.00 Labanakt, vaikučiai.
21.00 „Kalėdų konkursas“ 
(melodrama).
22.55 „Palikimas“.
0.55 TV pagalba.

6.00, 7.30, 9.00, 10.30 Info 
diena.
7.00, 8.30, 10.00 Info ko
mentarai.
11.30 Labas vakaras, Lietu
va.
13.30 Vidurdienio žinios.
14.30 Šeškinės 20. 
15.30 KK2.
16.00 Britanijos beieškant. 
Priešistorė.
17.00, 18.30, 20.00 Info 
diena. 
18.00, 19.30 Info komen
tarai.
21.00 „Istorinių asmenybių 
veidai“.
22.00 Labas vakaras, Lietu
va. 
0.00 Dabar pasaulyje.
0.30, 2.00 Info diena.
1.30 Info komentarai.

6.05 „Kalėdos užeigoje“ (ko
medija).
8.00 „Uždraustas vaisius“.
9.00 „Sužeista širdis“.
10.05 „Alpių gelbėtojai“.
11.05 „Kriminalinių tyrimų 

skyrius“.
12.15 „Heldtas. Flirtas su 
teisingumu“.
13.20 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“.
14.20 „Tobuli nusikalti
mai“.
15.35 „Anupama“.
16.45 Šeimyninės melodra
mos.
17.45 „Sužeista širdis“.
18.50 „Kriminalinių tyrimų 
skyrius“.
20.00 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“.
21.00 „Neapolio niekšai. 
Pyktis“ (detektyvas).
23.05 „Sebastjanas Bergma
nas. Mirties pėdsakai. Mirtis 
vienuolyne“ (detektyvas).
1.05 „Kalėdos Tenesyje“ (ko
medija). 

7.00 Tekbolo pasaulio čem
pionatas.
10.30 Turkijos krepšinio ly
ga. 
12.20 Italijos LBA krepšinio 
lyga. 
14.10 Salės futbolas A ly
ga. Gargždų „Pramogos“ – 
ŠSPC „Radviliškis“.
15.50 Pasaulio U20 ledo ri
tulio čempionatas. Lietuva 
– Ispanija.
17.40 Moterų rankinio čem
pionų lyga.
19.10 Dailusis čiuožimas. 
Vyrai. Laisvoji programa.
20.00 „Crossfit 2018. Fittest 
on Earth“.
20.50 Italijos LBA krepšinio 
lyga. 
22.40 Vienas čempionatas.
1.10 Tekbolo pasaulio čem
pionatas.

13.30 Mano virtuvė geriau
sia.
14.50 „44as skyrius“.
15.55 „Šuo“.
17.00 Info diena.
17.30 „Mentalistas“.
18.30 „CSI kriminalistai“.
19.30 Amerikietiškos imty
nės.
21.30 „Džekas Ryčeris“ 
(veiksmo).
0.10 „Šeštoji diena“ (veiks
mo).

6.00 Animacija.
7.45 Farai.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Mažoji našlė“.
11.00 „Dėl meilės paauko
siu viską“ (1).
12.00 „Nuodėminga žemė“.
14.00 „Meilė ir pinigai“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 Žinios.
16.30 TV pagalba.
18.30 Žinios.
19.30 „Bulius Ferdinandas“ 
(animacinis).
21.45 „Juros periodo pasau
lis. Kritusi karalystė“ (nuo
tykių).
0.10 „Šventoji žemė“ (dra
ma).

6.05 Svečiuose Nomeda. 
7.00 Kas ir kodėl?
7.30 „Karys“ (dok.).
8.30 Menora.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.30 Pusryčiai pas kaimy
ną.
12.00 1000 pasaulio stebu
klų. 
13.00 Pradėk nuo savęs. 
13.30 Mūšio laukas.
14.00 XXI džiazo festivalis 
„Birštonas'2022“. 
15.35 „Tarnauti ir ginti“.
16.35 „Sugrįžimai. Barbora. 
Jūra. Traviata“ (dok.).
18.00 „Komisaras Reksas“.
18.55 „Pasakojimai iš Japo

nijos“.
19.00 Kultūros diena.
19.30 Eurolyga per LRT.
19.45 Eurolygos krepšinio 
turnyras. Kauno „Žalgiris“ 
– Miuncheno „Bayern“. 
Tiesiogiai.
22.00 „Amundsenas“ (bio
grafinė drama).
0.05 DW naujienos.
0.20 Dabar pasaulyje. 
0.45 „Mano gyvenimo fil
mas“ (drama). 

5.15 Nauja diena.
6.30 „Reali mistika“.
7.30 Skonio reikalas. 
8.00 „Neišsižadėk“.
9.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“.
10.00 „Pėdsakas“.
11.00 „Paslaptys“.
12.00 „Neatrasta Rusija“.
12.30 Gyvenimas versle.
13.00 Nauja diena. 
14.00 „Teisingumo agen
tai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00, 18.00, 20.00, 22.30 
Reporteris. 
16.30 Laisvės TV valanda.
17.30 Sveikatos kodas.
18.30 „Azija 3600“ (dok.).
19.30 Pusvalandis su Valat
ka.
20.50 „Aiškiaregė“.
21.25 „Paslaptys“.
23,00 Pusvalandis su Valat
ka.
23.30 Laisvės TV valanda.
0.30 „Teisingumo agentai“.
1.30 „Azija 3600“ (dok.).

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

12.45 Laisvės pamokos. 
Karas Ukrainoje. analizė ir 
pamokos.
13.20 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“.
14.20 „Tobuli nusikalti
mai“.
15.35 „Anupama“.
16.45 Šeimyninės melodra
mos.
17.45 „Kvadratas apskriti
me“.
18.30 Marijampolės žinios.
19.00 Lietuvių menininkai 
Prancūzijoje. 
19.30 Kauno istorijos (1). 
20.00 Marijampolės žinios.
20.30 Vyrų šešėlyje. 
21.00 „Midsomerio žmog
žudystės. Pasipuošę žudyti“.
22.55 Marijampolės žinios.

5.40 „Havajai 5.0“.
7.30 Nuogi ir įbauginti.
8.30 Lombardų žvaigždės.
9.00 Statybų gidas.
9.30 „Moderni šeima“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Vedęs ir turi vaikų“.
12.30 Britanijos talentai.
14.00 Nuogi ir įbauginti.
15.00 „CSI kriminalistai“.
16.00 „Havajai 5.0“.
18.00 „Moderni šeima“.
19.00 „Vedęs ir turi vaikų“.
20.00 Farai.
21.00 Žinios.
22.00 „Blogos mamos ir jų 
Kalėdos“ (komedija).
0.05 „Babilonas“ (nuoty
kių).
2.10 „NonStop“ (trileris). 

6.10 Pasaulis pagal moteris.
7.10 Animacija.
7.40 TV pagalba.
9.30 Džeimio Oliverio kalė
diniai receptai.
10.40 „Kalėdos miestelyje 
kalnuose“ (melodrama).

12.20 „Kalėdų Amūras“ 
(melodrama).
14.20 „Kalėdų daina“ (me
lodrama).
16.10 „Kalėdų žiedo mįslė“ 
(melodrama).
18.00 „Palikimas“.
20.00 Labanakt, vaikučiai.
21.00 „Jau Kalėdos, Ive“ 
(drama).
22.55 „Palikimas“.
0.55 TV pagalba.

6.00, 7.30, 9.00, 10.30 Info 
diena.
7.00, 8.30, 10.00 Info ko
mentarai.
11.30 Labas vakaras, Lie
tuva.
13.30 Vidurdienio žinios.
14.30 Bučiuoju. Rūta.
15.30 KK2.
16.00 „Istorinių asmenybių 
veidai“.
17.00, 18.30, 20.00 Info 
diena. 
18.00, 19.30 Durys į Ukrai
ną. 
21.00 „Istorinių asmenybių 
veidai“.
22.00 Labas vakaras, Lie
tuva.
0.00 Dabar pasaulyje. 
0.30, 2.00 Info diena.
1.30 Durys į Ukrainą.

6.10 „Kalėdos Tenesyje“ (ko
medija).
8.00 „Uždraustas vaisius“.
9.00 „Sužeista širdis“.
10.05 „Alpių gelbėtojai“.
11.05 „Kriminalinių tyrimų 
skyrius“.
12.15 „Heldtas. Flirtas su 
teisingumu“.
13.20 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“.
14.20 „Tobuli nusikalti
mai“.
15.35 „Anupama“.

16.45 Šeimyninės melodra
mos.
17.45 „Sužeista širdis“.
18.50 „Kriminalinių tyrimų 
skyrius“.
20.00 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius“ 
(1).
21.00 „Midsomerio žmog
žudystės. Pasipuošę žudyti“ 
(detektyvas).
22.55 „Vyriausias tyrėjas 
Vistingas 2“ (detektyvas).
0.50 „Sugrįžimas Kalėdoms“ 
(melodrama). 

7.00 Turkijos krepšinio ly

ga. 
8.50 Rankinio čempionų 
lyga. 
10.20 Pasaulio U20 ledo 
ritulio čempionatas. Lietuva 
– Kroatija.
12.10 Rankinio čempionų 
lyga. 
13.40 Italijos LBA krepšinio 
lyga. 
15.30 Pasaulio U20 ledo 
ritulio čempionatas. Lietuva 
– Rumunija.
17.20 Salės futbolas A lyga. 
Jonavos „Vikingai“ – Kauno 
„Žalgiris“.
19.00, 23.50 Vienas čempio
natas.

Ketvirtadienis, gruodžio 22 d.

Penktadienis, gruodžio 23 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

Prizas – dvi šeimyninės picos.

6.02 Keliai. Mašinos. Žmo
nės.
6.30 Nuomonę ant stalo! 
7.25 Kalėdų kalendorius.
7.30 Bendrom jėgom. 
8.30 Mano pasas meluoja.
9.00 „Vorzelis Gamidžas“.
10.00 „Gražuolė ir Sebastia
nas“ (nuotykių).
11.35 Kalėdų kalendorius.
12.00 „Neįtikėtina dramblių 
kelionė“ (dok.).
12.55 „Gyvūnai žiemą“ 
(dok.).
13.50 „Jaunasis Morsas“.
15.20 Kalėdų kalendorius.
15.30 Žinios. 
15.45 „Kalėdos oro uoste“ 
(komiška).
17.30 Beatos virtuvė. 
18.30 Žinios. 
19.00 Stilius. 
20.00 Panorama.
20.30 Kalėdų nakties šv. Mi
šios iš Vatikano. Tiesiogiai.
22.00 „Pasakos Emai“ (kome
dija).
23.50 „Amundsenas“ (biogra
finė drama).
2.00 „Euromaxx“.

6.20 „Gelbstint Kalėdų senelį“ 
(animacinis).
7.55 „Kung Fu Panda“ (ani
macinis).
9.40 „Haris Poteris ir Išminties 
akmuo“ (nuotykių).
12.45 „Denis – grėsmė visuo
menei. Kalėdos“ (komedija).
14.30 „Milijonas šventinių 
lempučių“ (komedija).
16.25 „Kaip išgelbėti Kalė
das?“ (nuotykių).
18.30 Žinios.
19.30 Prie Kūčių stalo Šeški
nės 20.
21.30 „Raganos“ (nuotykių).
23.30 „Kaip pavogti žmoną“ 
(komedija).
1.20 „Tėtukas namie 2“ (ko
medija).

6.00 Info komentarai.
7.00 Rojaus sodai. Turkija.
8.00 „Draugas visam gyveni
mui“ (dok., 1).
8.30 Pričiupom!
9.00 Miško atspalviai. 
9.30 Gyvenu čia.
10.00 „Baltosios pelėdos. 
Skrydis virš Arkties“ (dok.).
11.15 38asis tarptautinis 
Monte Karlo cirko festivalis.
13.45 „Prabudimas“ (dok.).
15.25 „Lesė“ (nuotykių).
17.20 „Mažylis“ Tomis“ (ko
medija).
19.15 „Nuogas ginklas. Iš po
licijos metraščių“ (komedija).
21.00 „Žaliasis riteris“ (nuo
tykių).
23.30 „Džekas Ryčeris“ (veiks
mo).
2.00 Amerikietiškos imtynės.

5.55 Animacija.
6.25 „Simpsonai“.
6.55 „Bulius Ferdinandas“ 
(animacinis).
9.00 „Vienas namuose 3“ (ko
medija).
11.05 „Piteris Penas. Niekados 
knygos istorija“ (animacinis).
12.55 „Šuns tikslas“ (kome
dija).
14.55 „Simpsonų filmas“ (ani
macinis).
16.40 „Vienas namuose 4“ 
(komedija).
18.30 Žinios.
19.30 Šv. Kūčių vakaras su ku
nigu Ričardu Doveika.
22.00 „Paskutinės Kalėdos“ 
(melodrama).
0.05 „Tegyvuoja meilė“ (me
lodrama).

6.02 Mano geriausias draugas. 
6.30 Lietuvos tūkstantmečio 

vaikai.
7.25 Auksinis protas. 
8.30 Ryto suktinis.
9.00 Pradėk nuo savęs. 
9.30 Gyvenk kaip galima šva
riau.
10.00 Kas geresnio, kaimyne? 
10.30 Vilniaus sąsiuvinis. 
11.00 Mes iš Ukrainos. 
11.30 Mūsų rusų gatvė.
12.00 Pusryčiai pas kaimyną.
12.30 Širdyje lietuvis. 
13.30 Mokslo sriuba. 
14.00 Vilniečiai. 
14.30 Atspindžiai. 
15.00 Dėmesio! Ieškome me
no.
15.30 Perspektyva.
16.00 „Euromaxx“.
16.30 Veranda.
17.00 Šv. Kūčių pamaldos iš 
Vilniaus evangelikų liuteronų 
bažnyčios. Tiesiogiai.
18.15 Grupės „Kamanių šile
lis“ koncertas.
19.00 Bernelių Šv. Mišios iš 
Vilniaus Šv. Vyskupo Stanis
lovo ir Šv. Vladislovo arkikate
dros bazilikos. Tiesiogiai.
20.30 Kalėdų nakties Šv. Mi
šios iš Vatikano. Tiesiogiai.
22.00 „Kalėdos Islandijoje“ 
(drama).
23.20 Grupės „Kamanių šile
lis“ koncertas. 
0.50 „Lumiere!“ (dok.).

6.00 „Neišsižadėk“.
8.00 Istorijos iš Kauno muzi
kinio teatro. Koncertas.
9.00 Bernardinių kalėdinis 
koncertas „Šv. Kalėdų gies
mė“.
11.00 Maisto kūrėjai. 
11.30 Būsto anatomija. 
12.00 „Vieno nusikaltimo is
torija“.
14.00 „Teisingumo agentai“.
16.00 Žinios.
16.30 Merūnas. Gražiausios 
operų arijos.
18.00 Žinios.
18.30 V. Noreikos koncertas 
„Ačiū už meilę“.
20.00 Žinios.
20.30 Nauja diena. 
21.30 Žinios.
22.00 Šv. Mišios iš Išlaužo baž
nyčios.
23.30 „Vieno nusikaltimo is
torija“.
1.30 „Teisingumo agentai“.

7.50 Marijampolės žinios. 
8.20 „Alpių gelbėtojai“.
10.20 „Kandisė Renuar“.
11.20 „Tobuli nusikaltimai“.
12.30 Dešimčia metų jaunesni 
per dešimt dienų.
13.30 Merės patiekalai. Len
gva ir skanu.
14.35 Džeimis Oliveris. Susi
tikimas per Kalėdas.
15.45 „Pavogtas gyvenimas“.
17.45 Geroji Naujiena. Šv. 
Kalėdų muzika ir žodis“.
18.20 Kalėdų belaukiant. 
Advento papročiai.
18.50 Marijampolės savaitė. 
19.20 Sveikinimų koncertas. 
19.45 Lietuvos Respublikos 
Prezidento Gitano Nausėdos 
sveikinimas.
19.50 J. E. Vilkaviškio vysku
pijos vyskupo Rimanto Norvi
los sveikinimas.
20.00 Marijampolės savival
dybės mero Povilo Isodos svei
kinimas.
20.05 Kalėdinės giesmės.
21.00 „Vera. Pagrobimas“ (de
tektyvas).
22.55 „Kaip išgyventi Kalė
das“ (komedija). 
0.45 „Midsomerio žmogžu
dystės. Pasipuošę žudyti“ (de
tektyvas).

6.10 Sandėlių karai.
6.40 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai.
7.30 Vienas.
8.30 Kalnų vyrai.

9.30 Traukinių vežėjai.
11.35 Gyvenimo kelionė.
12.40 Laukinė Zambija.
13.55 Išlikimas.
15.00 Pragaro kelias.
16.00 „Terry Crewsas gelbsti 
Kalėdas“.
19.00 Žaidimų žaidimas su 
Ellen.
20.00 Ar pavyks išgyventi?
21.00 Žinios.
22.00 MTV Europos muzikos 
apdovanojimai.

6.05 Menų sala.
6.40 Gyvūnų manija.
7.15 „Kalėdinių eglučių alėja“ 
(komedija).
9.10 „Jau Kalėdos, Ive“ (dra
ma).
11.00 „Šeima Kalėdoms“ (dra
ma).
12.50 „Kalėdinė širdis“ (dra
ma).
14.30 „Tobulas Kalėdų ka
dras“ (melodrama).
16.20 „Nebaigtos Kalėdų isto
rijos“ (komedija).
18.10 „Kalėdinės pasakos“ 
(komedija).
20.00 „Andželos Kalėdos“ 
(animacinis).
20.30 Labanakt, vaikučiai.
21.00 „Kalėdų angelas sargas“ 
(drama).
22.55 „Kalėdinio sniego magi
ja“ (melodrama).
0.45 „Kalėdinės pasakos“ (ko
medija).

6.00 Labas vakaras, Lietuva.
8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 
14.00, 15.00 Info diena.
9.00, 10.30, 12.00, 13.30 Du
rys į Ukrainą.
16.00 KK2 penktadienis.
17.30 KK2.
18.30 Propagandos gniauž
tuose. 
19.00 100 metų propagandos. 
19.30 Nuo... Iki... 
20.30 Bučiuoju. Rūta.
21.30 Tauro ragas.
22.00 Žinios.
23.00 Paslaptingoji Britanija.
0.00 Dabar pasaulyje. 
0.30 Miško atspalviai. 
1.00 Gyvūnų pasaulis. 
1.30 Šeškinės 20. 

6.15 Kauno tvirtovė. 
6.50 100 metų propagandos. 
7.20 „Žiniuonis“.
8.20 „Alpių gelbėtojai“.
10.20 „Kandisė Renuar“.
11.20 „Tobuli nusikaltimai“.
12.30 Dešimčia metų jaunesni 
per dešimt dienų.
13.30 Merės patiekalai. Len
gva ir skanu.
14.35 Džeimis Oliveris. Susi
tikimas per Kalėdas.
15.45 „Pavogtas gyvenimas“.
17.45 „Meilė Mauricijuje“ 
(komedija).
19.45 „Praktikantė“ (1).
21.00 „Vera. Pagrobimas“.
22.55 „Kaip išgyventi Kalė
das“ (komedija).
0.45 „Midsomerio žmogžu
dystės. Pasipuošę žudyti“. 

7.00 Pasaulio U20 ledo ritulio 
čempionatas. Lietuva – Ny
derlandai.
8.50 Dailusis čiuožimas. Šo
kiai ant ledo. 
10.00 „Optibet“ ledo ritulio 
lyga. 
11.50 Greitasis čiuožimas 
trumpuoju taku. 
15.00 Dailusis čiuožimas. 
Moterys. 
16.00, 17.00 WDSF Europos 
10 šokių čempionatas. 
18.00 Dailusis čiuožimas. Pa
rodomoji programa.
20.40 Pasaulio dailiojo čiuo
žimo taurės varžybos. Parodo
moji programa.
0.10 Vienas čempionatas.

Šeštadienis, gruodžio 24 d.

AVINAS. Savaitės pradžia bus 
neproduktyvi, jeigu būtinus 
reikalus, atsiskaitymus atidė
liosite tikėdamiesi, kad kaž
kas kitas viską padarys. Jums 
derėtų paskubėti sutvarkyti 
finansinius reikalus, parengti 
ataskaitą ar peržiūrėti sąskai
tas, dokumentus. Prasidedant 
mėnulio jaunaties fazei, būki
te vis labiau pozityvesni. Šv. 
Kalėdų šventimas bus smagus, 
jei turėsite šaunią draugiją.
JAUTIS. Savaitės pradžioje 
tikėtini rūpesčiai, susiję su 
šeima, partneryste, konku
rencija. Regis, kažkam opo
nuosite. Galbūt teks aiškintis 
santykius su tais, per kuriuos 
patyrėte finansinių ar reputa
cijos problemų. Jei penktadie
nį leidžiatės į kelionę, išvykite 
su džiaugsminga nuotaika. 
Regis, per šventes būsite neį
prastoje aplinkoje.
DVYNIAI. Savaitės pradžioje 
būkite dėmesingi, bendra
darbiaukite, padėkite, nes vi
siems bus aktualu iki švenčių 
užbaigti kai kuriuos darbus, 
įvykdyti užsakymus. Ypač 
svarbu saugoti savo ir kitų 
sveikatą. Darbe, politikoje ga
li kilti kliūčių dėl konkurenci
jos, nepasitikėjimo, įstatymo 
pažeidimo ar kt. Jums būtų 
įdomiau šias Kalėdas švęsti ne 
savo namuose, o kitame mies
te ar šalyje.
VĖŽYS. Savaitės pradžioje 
būsite nusiteikę kūrybinei 
veiklai. Galite sulaukti užsa
kymų, sutarčių, pasiūlymų 

šventėms arba patys juos teik
ti. Labiau prižiūrėkite vaikus, 
objektyviai įvertinkite jų po
reikius. Nesileiskite į abejoti
nas avantiūras. Regis, smagiai 
nuteiks romantiškos intrigos, 
flirtas. Bus su kuo kartu ruoš
ti Kūčių stalą bei švęsti šv. 
Kalėdas.
LIŪTAS. Savaitės pradžioje 
negalėsite pakęsti betvarkės 
ir darbų neužbaigtumo, todėl 
nesėdėsite sudėję rankų. Bū
kite kiek atlaidesni sau ir ki
tiems. Neprovokuokite konf
likto. Savaitės viduryje būsite 
itin energingi, kūrybingi. Sa
vaitės pabaiga veikli, bet daug 
kas priklausys nuo savijautos. 
Regis, noriai ruošite šventišką 
aplinką, aprangą, patiekalus, 
lepinsite kitus.
MERGELĖ. Savaitės pradžio
je tikriausiai pavyks užbaigti 
įstrigusį reikalą, rasti reikia
mos informacijos, įvykdyti 
pažadą, išsivaduoti iš keblių 
reikalų, susijusių su mokslu, 
reklama, transportavimu, 
ke lių valymu, technikos pir
kimupardavimu ar remon
tu. Sieksite komforto namų 
aplinkoje. Galite parengti 
staigmeną mylimam žmo
gui. Savaitgalį sups draugiška 
aplinka, bus malonaus jaudu
lio.
SVARSTYKLĖS. Savaitės 
pradžioje teks imtis prakti

nių, materialinių, piniginių 
reikalų. Stenkitės nebeatidė
lioti to, ką svarbu užbaigti 
iki švenčių. Įsiklausykite į 
racionalius argumentus, įsigi
linkite į informaciją. Visgi jus 
stebi konkurentai, oponentai, 
todėl verčiau nebandykite 
pažeidinėti įstatymų, taisyk
lių. Savaitės pabaigoje būsite 
kupini jaudulio, jei į gimtinę 
šventėms grįžtate iš toli arba 
laukiate atvykstančių artimų
jų. Šeima – svarbiausia.
SKORPIONAS. Savaitės 
pradžioje vargins situacijos 
nestabilumas. Pasistenkite 
bendrauti ir darbuotis lanks
čiau. Nuo to priklauso, koks 
bus mikroklimatas aplink jus. 
Tikėtina nauda iš neseniai 
atliktos veiklos, pajamos iš 
nuomos, komercijos. Savaitės 
pabaigoje galbūt sulauksite 
svečių ar patys vyksite viešna
gėn. Visgi Šv. Kalėdas turbūt 
švęsite tradiciškai – su šeima 
jaukiuose namuose. Svarbu 
susikurti kalėdinę dvasią.
ŠAULYS. Savaitės pradžioje 
nerimą kels užkulisiniai reika
lai, intrigos, energijos stoka. 
Galbūt teks pasirūpinti ligo
niu arba sava sveikata. Ne
piktnaudžiaukite svaigalais, 
vaistais. Saugokitės sukčių, 
manipuliatorių. Savaitgalį pa
vyks susikurti šventišką aplin
ką, palepinti kūną ir sielą. 

Patiks gauti dovanų.
OŽIARAGIS. Savaitės pra
džioje galite tikėtis paramos, 
praktiško patarimo ar pan. 
Visgi tikro bendradarbiavimo 
ir palaikymo dar teks kantriai 
laukti siekiant gilesnio su
pratimo, teisingesnių mainų. 
Saugokitės infekcijų. Ven
kite svaigalų ir nepraraskite 
budrumo kelyje. Šv. Kalėdos 
turėtų būti sočios, ramios, su 
dovanomis ir kalėdine nuo
taika.
VANDENIS. Savaitės pra
džioje nekokia bus nuotaika 
ir savijauta, jei nesiseka su
planuoti darbai ar nepavyksta 
išsiaiškinti santykių. Savaitės 
pabaigoje būsite nelinkę pa
siduoti prieššventiniam sam
brūzdžiui. Net šventinį sa
vaitgalį puikiausiai jausitės be 
jokios kompanijos. Kitiems 
galite atrodyti keistuoliai. 
Saugokitės infekcijų, venkite 
svaigintis.
ŽUVYS. Savaitės pradžioje 
galite gauti žinią iš švietimo, 
socialinės ar teisėtvarkos ins
titucijos, užsienio. Regis, no
rėsis prasiblaškyti toliau nuo 
įprastos aplinkos, aplankyti 
parodą, turiningą renginį ar
ba leistis į kelionę. Savaitės 
pabaigoje daugės susitikimų 
su draugais, diskusijų sociali
niuose tinkluose ir pan. Nau
ja pažintis bus nevienadienė. 
Jeigu nesusirgsite, kalėdinės 
šventės bus ramios, jaukios.

Pagal ELTĄ

Gruodžio 10osios kryžiažodžio (TOTALIZATORIUS) prizo laimėtoja – Kristina Krapavičiūtė 
(Liudvinavas). Prizą atsiimti (pateikus asmens dokumentą) picerijoje „Pizza House“, Gedimino g. 
38, Marijampolė, tel. 8 699 06663. 
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Neatrasta kultūra nijolė liniOnienė
tel. 8 630 79659 
el. p. nijole@suvalkietis.lt

Algis VAŠKEVIČIUS

Renginys prasidėjo prie K. 
Donelaičio paminklo, kur buvo 
padėta gėlių ir uždegtos žvakutės. 
Vėliau visi rinkosi Marijampolės 
savivaldybės tarybos posėdžių salėje, 
kur buvo surengta visų iki šiol iš
leistų „Donelaičio žemės“ numerių 
paroda. 

Ištrauka iš K. Donelaičio „Metų“ 
poemos „Žiemos rūpesčiai“ visus 
pasveikino draugijos vadovė Vida 
Mickuvienė, o lietuviškas tautines 
dainas atliko Eglė Alenskaitė, Dalia 
Venckienė ir Titas Mockevičius. Jau 
pirmas konferencijos pranešimas 
„Kas šiandien trukdo geriau suprasti 
Donelaitį?“, kurį skaitė gerai žino
mas istorikas profesorius, Lietuvos 
išeivijos instituto direktorius ir dau
gelio knygų autorius Egidijus Alek
sandravičius, buvo ir labai įdomus, 
informatyvus, ir diskusinis. 

Pasidžiaugęs, kad šiemet jau 
trečią kartą lankosi Marijampolėje 

Nijolė LINIONIENĖ

Nes Augustos Bertos Klišytės kū
rybos paroda „Kūno tapyba: mitolo
ginės būtybės“, atidaryta M. B. Stan
kūnienės menų galerijoje Kultūros 
centre, lankytoją nuveda į daugeliui 
mūsų mažai žinomus (juolab – tikrai 

neišbandytus) ieškojimų ir fantazijos 
bekraščius plotus... Pristatydama 
autorę parodų organizatorė Onutė 
Surdokienė pasidžiaugė, kad dvejus 
metus trunkantis projektas „Pasaulio 
sūduviečiai“ vis įvairėja, o svarbiau
sia – atsiranda naujų, jaunų, drąsiai 
eksperimentuojančių autorių (šiemet 

niniame krašte konferencijoje kal
bėjo viešosios įstaigos Karaliaučiaus 
lietuvių bendruomenės pirmininkas 
Sigitas Šamborskis. Pasak jo, šį 
kraštą  apgaubusios sutemos ir prie
blanda, lietuvybės padėtis ten dabar 
kaip niekada bloga, vietos lietuviai 
gyvena nerimo nuotaikomis ir nėra 
tikri dėl savo ateities.

K. Donelaičio draugijos pirmi
ninkas Gintaras Skamaročius savo 
pranešime kvietė nedaryti skubių 

Konferencijoje – apie Kristijoną Donelaitį 
ir mūsų tautiečių padėtį Karaliaučiaus krašte

Kūnas kaip objektas. Bet – ne tik...
Ši autorė pirmą kartą savo kūrybą eksponuoja Marijampolėje – ir tokio žanro iki šiol nebuvome parodose matę. Kažką tai be abejo sužavės. Kitus nustebins. Gal 

– net papiktins (tačiau tai ne visada blogai). Ne vienas veikiausiai paklaus: o kam jai šito reikia? 

Pirmoji paroda Marijampolėje: Augusta Berta Klišytė (centre), 
modelis Kamilė ir fotografas Naglis Dzinga.

Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos

Iš tamsos išnyra...

debiutas

net keturi). Jie ne tik pradžiugina 
savo darbais, bet ir sėkmingai randa 
bendrą kalbą su menais besidomin
čiu jaunimu. „Ši paroda pratęsia tas 
temas, apie kurias su jaunais autoriais 
ir lankytojais jau diskutavome: vis 
labiau linkstama ne tik stebinti ar 
net šokiruoti, bet gilinamasi į labai 
tolimos praeities klodus, stengiamasi 
perprasti simbolius ir juos šiuolaikiš
kai traktuoti...“

Bertą Augustą į šią parodą pa
lydėjo ne tik bičiuliai: tėtis Darius 
Klišys (birbynė) ir sesuo Gaja Klišy
tė (fleita) sugrojo įdomų kūrinį, lyg 
nutiesdami takelį į slaptingą spalvų, 
linijų, tamsos, iš kurios išnyra mi
tologiniai personažai, pasaulį... „Ši 
paroda – vienas didžiausių mano 
gyvenimo įvykių, – sakė autorė. – 
Apie ką ji? Apie žmogaus – mūsų 
visų – jausmus, apie aplinkinį 
pasaulį, į kurį mes reaguojame ne 
tik vidumi, bet ir savo kūnu. Labai 
daug galima išreikšti per spalvas, 
linijas. Nors vaizduoju mitines bū
tybes, tačiau jos, kaip ir kiekvienas iš 
mūsų, turi savo istoriją, charakterius 
– tai stengiausi išreikšti spalvomis, 
simboliais, užfiksuotomis kūno 

pozomis.“
A. B. Klišytę tapyba ant 

kūno sudomino seniai – seniai 
ji ir pradėjo bandyti, eksperi
mentuoti ir, žinoma, mokytis. 
Yra profesionalė, dalyvavusi 
tarptautiniuose konkursuo
se, laimėjusi prizinių vietų ir 
aukščiausių apdovanojimų. 
Nes pastaruoju metu tapyba 
ant kūno yra populiari ir dar 
populiarėjanti sritis, į kon
kursus dalyviai iš įvairių šalių 
renkasi gausiai, tad jaunai 
autorei šie įvertinimai buvo ir 
tebėra svarbūs. Ji sako, kad mo
delio kūnas yra ir vaizdavimo 
objektas, ir unikali medžiaga 
kūrybai, o kiekvienas darbas 
– ir bendrystės tarp autoriaus 
ir modelio rezultatas. Juk dir
bama ir po 12 valandų! O 
paskui dar bent porą valandų 
trunka fotosesija, įamžinanti 
šio darbo rezultatą. Taigi galutinis 
rezultatas, kurį matome, iš tiesų yra 
trijų žmonių – modelio, tapytojos 
ir fotografo – darbo vaisius. Šios 
parodos mistines būtybes įamžino 
Naglis Dzinga. Ir jis, ir viena iš 

modelių – Kamilė – taip pat daly
vavo parodos atidaryme ir džiaugėsi 
kartu su Augusta Berta...

Paroda M. B. Stankūnienės 
menų galerijoje veiks iki sausio 11 
dienos.

Marijampolės Kristijono Donelaičio draugija surengė tradicinę respublikinę konferenciją, kuri šiemet buvo pavadinta „Donelaičio žemė ir Sūduva pasaulio kul-
tūros kontekste“. Joje perskaityta daug įdomių pranešimų, pasidalinta naujienomis apie mūsų tautiečių padėtį Karaliaučiaus krašte, kartu paminėtas ir draugijos 
leidžiamo žurnalo „Donelaičio žemė“ 30-metis. 

su pranešimais profesorius itin gerus 
žodžius skyrė pačiai Marijampolės 
K. Donelaičio draugijai, pagyręs 
už tai, kad draugija buria žmones 
ir aktyviai veikia, kad žmonėms 
svarbu burtis joje ir diskutuoti apie 
K. Donelaitį ir Mažąją Lietuvą, jos 
svarbias asmenybes. Draugijų veikla 
ir reikšmė buvusi itin svarbi tarpu
kario Lietuvoje, kai jų veikė daugiau 
kaip šeši tūkstančiai ir jos buvo labai 
aktyvios, o ir pati visuomenė buvo 

aktyvesnė nei dabar, kai tų draugijų 
ir visuomeninių organizacijų pri
skaičiuojama triskart daugiau. 

Labai išsamus ir gausiai ilius
truotas nuotraukomis buvo iš Klai
pėdos atvykusio kito istoriko, kraš
totyrininko Norberto Stankevičiaus 
pranešimas apie nykstantį Mažosios 
Lietuvos kultūrinį ir architektūrinį 
paveldą. Jis daugybę metų su bi
čiuliais dažnai ir dviračiu važinėjo į 
Kaliningrado (Karaliaučiaus) kraštą 
ir fiksavo ten buvusius pastatus, 
bendravo su vietos lietuviais, su
kaupė gausų archyvą, kurio dalimi 
ir pasidalijo Marijampolėje.  

Apie tai, kokia padėtis Kara
liaučiaus krašte yra dabar, vykstant 
karui Ukrainoje, renginyje kalbėjo 
buvęs ilgametis šiemet uždarytos 
Karaliaučiaus krašto lietuvių mo
kytojų asociacijos vadovas Aleksas 
Bartnikas. Pasak jo, reikia kažkaip 
išsilaikyti ir pragyventi šį labai 
sunkų laiką, o ateityje gal ir padėtis 
pasikeis į gera, ir Rusija taps kitokia, 
joje atsiras daugiau demokratijos. 

Apie šiandieninę padėtį kaimy

Konferencijos dalyvius skambia liaudiška daina pasveikino (iš kairės) 
E. Alenskaitė, D. Venckienė ir T. Mockevičius.

Konferencijos dalyviai prie paminklo K. Donelaičiui padėjo gėlių, uždegė žvakutes.

Renginyje kalbėjo (iš kairės) S. Šamborskis, G. Skamaročius ir A. 
Bartnikas.

sprendimų, nes ateityje vis tiek 
neišvengiamai teks bendrauti su 
kaimynine šalimi ir jos žmonėmis.           

Įdomiais pastebėjimais ir prisi
minimais konferencijoje pasidalijo 
anksčiau tame krašte, Černiachovs
ke (Įsrutyje) dirbusi  lietuvių kalbos 
mokytoja, dabar gyvenanti Lietuvoje 
ir lituanistiką Vilniaus universitete 
studijuojanti Tatjana Rodenko, kuri 
ir dabar keturis kartus per savaitę 
moko lietuvių kalbos nuotoliniu 
būdu studentus ir suaugusiuosius. 
Pasak jos, dėl karo Ukrainoje ir 
požiūrio į jį pedagogė prarado ne
mažai draugių, ir jos tėvas, nors yra 
ukrainietis, yra prorusiškų pažiūrų 
ir nesutaria su dukra.    

Kybartų K. Donelaičio gimna
zijos atstovai papasakojo, kaip jie 
puoselėja „Metų“ autoriaus atmini
mą, kokius Mažajai Lietuvai ir būrų 
dainiui skirtus renginius organizuo
ja, kaip užrašo žmonių, gyvenusių 
Karaliaučiaus krašte, atsiminimus, 
kokių turi ateities planų.

Autoriaus nuotrauka

Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos
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speciaLiai iš ukraiNos „suVaLkieČiui“

Eldoradas BUTRIMAS

Gimė ir gyveno Kazachstane
Susitikus Kijeve Konstantinas 

prisipažino, jog lietuvių kalbą su
pranta, tačiau kalbėti ir rašyti jam 
dar sunkoka. Mat vaikinas gimė ir 
užaugo Kazachstane, kur sovietinėje 
armijoje tarnavęs jo tėtis Kęstas, 
kilęs iš Iždonų kaimo Šilalės rajone, 
įsimylėjo tenykštę merginą ir sukūrė 
šeimą. Per pirmą pokalbį telefonu 
Konstantinas perspėjo, jog iš ryto 
susitikti negalės, mat yra sekma
dienis, o kiekvieną sekmadienį jis 
būtinai dalyvauja katalikiškose Mi
šiose bažnyčioje ir neretai patarnauja 
kunigams. To jį vaikystėje išmokė 
tėtis, ir Konstantinas visą gyvenimą 
išsaugojo meilę katalikybei.

Tėvas gyvenime siekė vadovau
tis Kristaus mokymu, stengdavosi 
visiems padėti, pagelbėti, užtarti, 
todėl tapo kaimo autoritetu. Kons
tantinui einant dešimtus metus tėvai 
išsiskyrė, nes mama nepanoro keltis 
į Lietuvą, o tėtis ilgėjosi tėvynės 
ir grįžo gyventi į Kuršėnus Šilalės 
rajone.

Konstantinas kartu su seseri
mis nusprendė pasilikti gyventi su 
mama, tačiau berniukas ir toliau 
vaikščiojo į katalikiškas pamaldas 
ir ėmė mėgdžioti tėvą – protestavo 
prieš neteisybę. Būdamas penkioli
kos metų Konstantinas mokykloje 
suorganizavo protestą, po kurio 
iš pareigų buvo atleista mokinius 
ir pedagogus žeminusi mokyklos 
direktorė. 

Po metų vaikinas eksternu bai
gė likusias dvi klases ir būdamas 
šešiolikametis įstojo į Orenburgo 
universitetą Rusijoje studijuoti 
žurnalistiką. Tenykštis universitetas 
tuo metu buvo vienintelis Rusijoje, 
kur žurnalistiką dėstė Vakarų speci
alistai. Kremliui toks eksperimentas 

Ukrainoje kuriamas filmas apie 
Bučos didvyriu tapusį lietuvį 

Susipažinkite – tai lietuviškų šaknų turintis 39 metų Konstantinas Gudauskas, per šį karą Ukrai-
noje išgarsėjęs didvyrišku Bučos gyventojų gelbėjimu. Po trijų mėnesių Ukrainos kino teatruose turi 
pasirodyti filmas apie Bučos tragediją, sukurtas remiantis būtent K. Gudausko žygiais. Per Bučos 
okupaciją K. Gudauskas iš fronto zonos išvežė daugiau kaip 200 civilių, nors kiekvieną kartą agre-
sorių buvo tardomas, mušamas, bauginamas nušauti.

nepatiko, ir minėta žurnalistų laida 
buvo vienintelė, kurią mokė vaka
riečiai.

Dalis minėtų žurnalistų vėliau 
neaiškiomis aplinkybėmis žuvo, 
dalis tapo garsiais V. Putino kritikais 
užsienyje. Konstantinas pats irgi 
išgyveno tris pasikėsinimus, tačiau 
Kazachstane.

Po studijų Orenburge Kons
tantinas grįžo į Kazachstaną ir 
įsidarbino vienoje iš televizijų. Po 
pusantrų metų metė darbą nusivylęs 
juo, nes Kazachstane galioja griežta 
cenzūra. Žurnalistas  ėmėsi verslo, 
įkūrė pelningą krovinių gabenimo 
įmonę, kurią vėliau autoritarinė 
valdžia atėmė. 

Atėmė keršydama už tai, kad 
Konstantinas įsteigė legalią rinkimų 
stebėjimo organizaciją, prie kurios 
prisijungę 35 tūkstančiai aktyvistų 
demaskavo masinius klastojimus per 
2019 metų prezidento rinkimus. 
Klastojimo ataskaitas Konstantinas 
pristatė į Briuselį, dėl to jam į Ka
zachstaną buvo uždrausta grįžti.

Keliasdešimt jo įkurtos organiza
cijos narių buvo suimti, keli įkalinti, 
o vienas kalėjime net nužudytas. 
Persekiojimą patyrė ir Konstantino 
sesuo Zoja su vyru, jie abu buvo 
skubiai atleisti iš darbo. 

Persikraustė gyventi į Kijevą
Persikraustęs gyventi į Kijevą 

Konstantinas vėl ėmėsi krovinių ga
benimo verslo, o kiek vėliau pradėjo 
vežti paramą Ukrainos kariams, nuo 
2014 metų Donbase kovojantiems 
su Maskvos agresoriais. Atvykęs 
į Kijevą Konstantinas atnaujino 
santykius su Lietuvoje kitą šeimą 
sukūrusiu tėvu, kuris, vaikino nuos
tabai, irgi sėkmingai vystė krovinių 
gabenimo verslą. 

Konstantinas netrukus apsilan
kė Žemaitijoje, susibičiuliavo su 
daugybe giminaičių ir nusprendė 

priimti Lietuvos pilietybę ir persi
kelti į protėvių žemę Šilalėje. Šiuos 
planus  sujaukė Maskva, vasario 24 
dieną užpuolusi Ukrainą.

Konstantinas Kijevo priemies
tyje Bučoje buvo įsigijęs naujus 
apartamentus, tad jau pirmą karo 
dieną pateko į mūšių sūkurį, mat 
priešas skubėjo užimti greta esantį 
Hustomelio aerodromą ir pro Bučą 
veržėsi į sostinę. Antrą karo dieną 
Konstantinui paskambino bičiulė 
iš Kijevo ir paklausė, ar jis negalėtų 
iš fronto zonoje atsidūrusio kaimo 
pargabenti nėščią moterį su trimis 
vaikais.

Konstantinas sutiko pagelbėti 
nesuvokdamas, į kokią rizikingą 
kelionę leisis. Norėdamas nuvykti 
į tą sodybą, lietuvis turėjo daryti 
didelį lanką ir apvažiuoti Rusijos 
kariuomenę iš už nugaros. Priešų 
patikrinimo postuose vyriškis teigė, 
kad vežasi į Kijevą savo žmoną ir 
tris vaikus, kurių dokumentus prieš 
tai sunaikino, o vaikus pamokė jį 
vadinti tėčiu.

Rusų kariai praleido Maskvai 
draugiško Kazachstano pilietį, 
tačiau Konstantinui vėliau grįžus 
vežti kitus žmones, jį tardyti buvo 
pakviestas saugumo tarnybos va
das. Konstantinas ne kartą buvo 
guldomas ant žemės į purvą, buvo 
išrengiamas ieškant įtartinų ta
tuiruočių, peržiūrimi visi įrašai jo 
telefone, nes agresoriai negalėjo 
patikėti, kad lietuvis kitus gelbsti 
vadovaudamasis Kristaus mokymu 
daryti gerus darbus.

Darė gerus darbus 
rizikuodamas gyvybe

Pasklidus gandui apie išvežtą 
pirmą šeimą, į Konstantiną pagalbos 
kreipėsi daugybė žmonių. „Tai, kad 
mano gyvybei gresia didžiulis pavo
jus, suvokiau tik tada, kai į mašiną 
įskrido, bet nesprogo minosvaidžio 
bomba, o nuo smūgio bangos 
buvau kontūzytas ir atsibudau tik 
ligoninėje“, – pasakojo lietuvis.

Konstantinas per penkias sa
vaites iš fronto zonos išgabeno 
daugiau kaip du šimtus žmonių, 
prarasdamas penkias mašinas. Dau
giausia žmonių vyriškis išgabeno iš 
Bučos pašonėje esančio kurortinio 
kaimelio Vorzelio – net 179. Kartą 
Vorzelyje Konstantiną kartu su ki
tais gelbėtojais rusų kariai suguldė 
ant žemės ir pareiškė sušaudysiantys, 
bet kulkos skriejo šalia galvų. Tai 
buvo bauginimas, nors daugelis jau 
meldėsi manydami, kad mirs. 

Lietuvio akivaizdoje nuo snaiperio 
kulkų šalikelėje žuvo trejų asmenų 
šeima, bet jis net nedrįso sustoti, nes 
mašinoje vežė pabėgėlius. Snaiperis 
būtų nusitaikęs į juos. Kitą kartą 
skeveldra pramušė priekinį mašinos 
stiklą vairuotojo pusėje ir pralėkė 
išdauždama šoninį stiklą, bet nieko 
nekliudė. Konstantinas į Bučą gaben
davo maisto ir vaistų krovinius, o atgal 
į Kijevą vežė fronto zonoje įstrigusius 
ir rūsiuose šalusius žmones.

„Gelbėjau tuos žmones, nes 
gyvenimas įgauna prasmę tik tada, 
jei nuveikiame kažką gero dėl kitų, 

kaip kad moko Biblija“, – sakė K. 
Gudauskas.

Garsas apie Konstantino žygius 
visoje šalyje pasklido po to, kai 
jis iš Vorzelio išgabeno žymiausią 
Ukrainos kompozitorių, didvyrio 
vardą pelniusį 81 metų Igorį Pokla
dą su žmona Svetlana. Į pastarųjų 
tvirto namo rūsį slėptis nuo bombų 
kelioms savaitėms subėgo dešimt 
kaimynų, kurie vėliau savo mašino
mis per „žaliąjį koridorių“ paspruko 
į Kijevą, o senyvą kompozitorių su 
žmona paliko likimo valiai.

Apie tai iš interneto sužinojęs 
Konstantinas nuvyko ieškoti Pokla
dų ir šiuos parvežė, nepaisydamas 
rusų karių pašaipų, esą „neverta 
rizikuoti savo gyvybe dėl tokių 
senių“. Okupantams nuo Kijevo 
atsitraukus, Vorzelio seniūnas pa
prašė leidimo K. Gudausko vardu 
pavadinti vieną iš gatvių.

„Neleidau, nes manau, kad 
gyvų žmonių vardais nereikia gatvių 
vadinti, be to, ne dėl garbės aš tai da
riau. Užtenka, kad žurnalistai iš viso 
pasaulio neduoda ramybės, o dar ir 
filmas pagal mano istoriją netrukus 
pasirodys“, – sakė lietuvis.

Neapsimestinis kuklumas 
Kad Konstantino kuklumas 

nėra apsimestinis, įsitikinau ir 
apsilankęs jo bute Kijeve. Vyriš
kis su sūnumi studentu Ruslanu 
gyvena nedidelėje vieno kamba
rio studijoje, nes gerokai didesnį 
butą užleido pabėgėlių šeimai iš 

Mariupolio.
Pagalbos karo suniokotai Bučai 

ir dabar Konstantinas nenutraukė 
– įkūrė fondą „Bucha help“, kurio 
surinktomis lėšomis remontuo
ja bombų apgriautus namus. 
Vyriškis labai džiaugiasi ir tuo, 
kad jo dėdė Rimas Gudauskas 
į Kuršėnuose esantį savo namą 
priėmė gyventi septynis pabėgėlius 
iš Ukrainos, o visi jo giminaičiai 
Lietuvoje aktyviai renka ir siunčia 
paramą Ukrainai.

Konstantinui gaila, kad per 
Velykas netikėtai mirė sveikata 
nesiskundęs jo 62 metų tėvas, su 
kuriuo buvo atgaivinęs labai glau
dų ryšį, kasdien per programėlę 
„Skype“ kartu pasimelsdavo. 

„Kartais pagalvoju, jog dėl jo 
mirties ir aš galimai kaltas, nes 
tėvas labai išgyveno dėl mano gel
bėjimo išvykų į Bučą, tačiau žinau, 
kad jis didžiavosi tuo, ką darau, 
žinojo, kad jautrumo kitiems 
mokiausi būtent iš jo, o mūsų visų 
likimas yra Viešpaties rankose“, – 
mąstė Konstantinas.

Vyras į Lietuvą persikels gyven
ti tada, kai baigsis karas Ukrainoje, 
nes bičiuliams Kijeve yra pažadėjęs 
per karą padėti ir jų nepalikti. 
„Kai Ukrainos kariai išvaduos 
Krymą, aš ten būsiu, pakabinsiu 
Ukrainos ir Lietuvos vėliavas – 
bendros mūsų kovos simbolį, o 
tada persikelsiu gyventi į protė
vių žemę Žemaitijoje“, – sakė K. 
Gudauskas.

K. Gudausko bute Kijeve kabo Ukrainos ir Lietuvos vėliavos. 

Išgelbėta kompozitoriaus I. Poklado šeima lietuvį dabar vadina 
savo sūnumi.

Vorzelio kurorte K. Gudausko vardu buvo norėta pavadinti 
gatvę, tačiau lietuvis nesutiko.

 K. Gudauskas džiaugiasi aplankęs Iždonus – gimtąjį tėvo ir 
senelių kaimą. 

Autoriaus nuotraukos



9 psl.2022 m. gruodžio 17 d.

sMuLkiau apie ĮVYkius

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

Prenumeratos kainos 
Visa kaina (Eur) Pensininkams 

ir neįgaliesiems
Tik šeštadienio  

laikraštis
Juridiniams 
asmenims

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

12 mėn. 85,60 79,80 46,40 99,60

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

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

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

ir Lietuvos pašto skyriuose.

Plačiau apie akciją 
www.suvalkietis.lt

Medikai pas 
pacientę 

nugabenti rogėmis
Užpustyti kaimų keliai kelia 

rūpesčių ne tik vietos gyventojams, 
bet ir pas juos atvykti turintiems 
medikams, ugniagesiams, policijos 
darbuotojams. Specialiųjų tarnybų 
mašinos klimpsta pusnyse. Pas 
pacien tus vykstama net rogėmis.

Trečiadienį, apie 6 val. ryto, Vil
kaviškio ugniagesiai gelbėtojai gavo 
greitosios pagalbos medikų prašymą 
pasiekti ligonę Būčiūnų kaime. Dėl 
blogų oro sąlygų ir gausaus sniego 
iki pacientės namų greitoji negalėjo 
privažiuoti.

Ugniagesiai savo rogėmis, daž
niau naudojamomis ant ledo įlūžu
siems žmonėms gelbėti, nugabeno 
medikus iki pacientės namų. Ant 
rogių vežė ir medicininę įrangą. Kai 
kuriose vietose darbuotojams teko 
eiti pėsčiomis, ten sniego buvo iki 
pažasčių. Medikai apžiūrėjo ligonę 
jos namuose. Į gydymo įstaigą jos 
vežti nereikėjo. Po to ugniagesiai 
rogėmis medikus pargabeno atgal 
iki GMP automobilio.

Dar sudėtingesnė situacija, kai 
ugniagesiams reikia pasiekti atokiuo
se kaimuose degančius namus. Naktį 
į ketvirtadienį, kol gaisrininkai Vil
kaviškio rajone privažiavo Ančlaukio 
kaimo vienkiemyje degantį namą (žr. 
nuotrauką), stogas jau buvo įkritęs.

Pranešimą apie gaisrą ugniagesiai 
gavo apie pusę trijų nakties. Į įvykio 
vietą išskubėjusios gaisrininkų maši
nos klimpo pusnyse. Tuomet ugnia
gesiai išsikvietė Kybartų komandą, 
kuri turi seną padidinto pravažumo 
autocisterną ZIL. Šis automobilis 
pasiekė gaisravietę. Į pagalbą atėjęs 
vietos ūkininkas nustumdė prava
žiavimą iki degančio namo, ištraukė 
užklimpusias ugniagesių mašinas. 

Nudegė ir sukrito namo stogas, 
apdegė medinės sienų konstrukcijos 
ir visi viduje buvę namų apyvokos 
daiktai. Gaisrininkams pavyko išgel
bėti tris ūkinius pastatus, kuriuose, 
sako, buvo ir gyvulių.

Žmonės šiuose namuose nuo
latos negyveno, bet buvo kaip tik 
atvažiavę iš vakaro, kūreno krosnį. 
Nuo jos ir galėjo kilti gaisras.

Ugniagesių pagalbos šiomis 

ninkai, tarp kurių ir Marijampolės 
sporto centro imtynininkai, treni
ruojami Vaidos PuidaitėsPašiū
nienės. „Visi jaunieji sportininkai 
kovojo labai drąsiai. Didžiuojuosi 
jais“, – taip po varžybų sportininkų 
laimėjimais džiaugėsi trenerė.

Tarp šešių medalininkų buvo 
ir pirmąją vietą iškovojęs Domas 
Šalaševičius.

„Veteranai“ 
į Vilkaviškį važiuos 

tik pergalės
„MKMLMantingos“ čempio

nų titulą ginantys „Veteranai“ 
pirmąjį sezono etapą baigė savo 
sąskaitoje turėdami 6 pergales ir 
vieną pralaimėjimą. Komandos 
žaidžiantysis treneris Povilas Ane
lauskas sako, kad sezono pradžią 
vertina neblogai ir tikisi netrukus 
iškovoti pirmąjį sezono trofėjų – 
„MKMLMantingos“ kalėdinę 
taurę. „Komandos pasirodymą pir
majame etape vertiname neblogai. 
Patyrėme vieną pralaimėjimą, bet 
jis buvo pelnytas – trūko nusiteiki
mo prieš jauną Birštono komandą 
(93:97)“, – taip sezono pradžią 
apibūdino „Veteranų“ strategas.

Sekmadienį „Veteranai“ ir dar 
trys stipriausios pirmojo sezono 
etapo komandos keliaus į Vilkaviš
kį, kur kovos dėl „MKMLMantin
gos“ kalėdinės taurės. Pirmajame 
pusfinalyje „Veteranai“ susitiks su 
gerai pažįstama „LiudvinavoVy
čio“ ekipa, o antrajame susikaus 
„Išvien“ ir „Marijampolės SC
Mantinga“.

„MKMLMantinga“ Kalėdinės 
taurės turnyras vyks gruodžio 18 
d. Vilkaviškio sporto ir pramogų 
centre, Vienybės g. 63A. Pradžia 
(pusfinaliai) – 11 val.

„Suvalkiečio“ informacija

dienomis prašė ir pusnyse užklimpę 
policijos pareigūnai.

Slidžiuose 
užpustytuose 
keliuose daug 

avarijų
Visą šią savaitę registruojama 

daug pranešimų apie eismo įvykius 
keliuose. Didžioji dauguma iš jų – 
techninės avarijos. Ypač daug eismo 
įvykių buvo gruodžio 13ąją.

Antradienį Šakiuose, Tulpių 
gatvėje, sunkvežimis „Iveco“ kliudė 
dujų įvadą. Gyventojai pranešė, kad 
jaučia dujų kvapą. Į pagalbą išvyko 
ugniagesiai gelbėtojai. Pasak jų, 
sunkvežimis „Iveco“ buvo nuslydęs 
galine dalimi nuo kelio ir kliudęs 
gyventojo dujų įvadą. Gelbėtojai 
sunkvežimį ištraukė iš pusnies ir 
pabudėjo įvykio vietoje, kol atvyko 
dujų avarinė tarnyba ir sutvarkė dujų 
nuotekį.

Tą pačią dieną, po pietų, Šakių 
rajone Akmenynės kaime susidūrė 
automobilis „Opel Astra“, kurį vai
ravo 34 metų gyventojas, ir vilkikas 
su priekaba „Mercedes Benz“, vai
ruojamas 45 metų vyro. Nukentėjo 
lengvojo automobilio vairuotojas. Jis 
buvo praradęs sąmonę, prispaustas 
mašinoje. Vyras nugabentas į Kauno 
klinikas. 

Pavakare Marijampolės sav. Sas
navos seniūnijos Topeliškių kaime 
nuo kelio nuvažiavo sunkvežimis
cisterna ir atsitrenkė į atitvarus. Len
kijos piliečio vairuojamas vilkikas 
„Volvo“ su priekaba vežė sieros rūgš
tį. Nukentėjusių žmonių nebuvo, tik 
baimintasi, ar neišsiliejo krovinys. 
Laimė, to nebuvo, įvykį įformino 
policijos pareigūnai.

Neatsargus elgesys 
kelia gaisrų pavojų

Šią savaitę daugiau iškvietimų 
dėl gaisrų, degančių kaminų, uždū
mintų patalpų gauna ir ugniagesiai 
gelbėtojai.

Trečiadienį Marijampolės prieš
gaisrinės gelbėjimo tarnybos parei
gūnai gavo pranešimą, kad Kazlų 
Rūdoje, Vytauto gatvėje esančiame 
bute, pilna dūmų. Į nurodytą vietą 

Nuošalyje neliko ir asmenys, 
kurie, nors ir žiemiški orai, važiavo 
dviratėmis transporto priemonėmis. 
Patikrinus 211 dviračių vairuotojų, 
nustatyta, kad 14 jų – neblaivūs. 
Elektriniais paspirtukais važiavusieji 
(25) buvo blaivūs.

Per savaitę, gruodžio 5–11 d., 
policijos pareigūnai išaiškino dau
giau nei 8970 Kelių eismo taisyklių 
pažeidimų.

„Suvalkiečio“ informacija

„Sūduva-Mantinga“ 
iškovojo pergalę 

Joniškyje
„SūduvosMantingos“ krep

šininkai „7BetNKL“ rungtynėse 
išvykoje 76:74 nugalėjo Joniškio 
„Delikatesą“ ir iškovojo trečią 
pergalę iš eilės.

Marijampolės ekipos gretose 
išsiskyrė Viktors Iljins, per 22 mi
nutes pelnęs 24 taškus.

Šiandien 16 val. „SūduvaMan
tinga“ namuose (Gamyklų g. 1) 
priima „Šilutę“. 

Medaliai 
iš prestižinių 

plaukimo varžybų
Alytaus sporto centro baseine 

vyko tradicinės tarptautinės plau
kimo varžybos „Alytus Gran prix“, 
kuriose startavo per 400 plaukikų. 
Marijampolės sporto centro plau
kikai parsivežė net 22 įvairių spalvų 
medalius. Geriausiu plaukiku pagal 
iškovotus taškus pripažintas Ginta
ras Kivylius, iškovojęs dvi pirmąsias 
ir antrąsias atskirų rungčių vietas. 
Vytis Vaitulionis ant aukščiausios 
apdovanojimų pakylos kopė taip 
pat du kartus. Iš mergaičių geriau
siai plaukė Rugilė Arbačinskaitė, 
užėmusi dvi pirmąsias ir trečiąją 
vietą. Pirmąsias vietas taip pat iš
kovojo Titas Štuopis ir Skalmantas 
Mikulis.

Sportininkų treneriai – Auri
mas ir Dalia Kadūnai.

Jaunieji 
sportininkai kovojo 

labai drąsiai 
Kaune vyko sporto mokyklos 

„Gaja“ kalėdinis imtynių turnyras. 
Dalyvavo patys jauniausi sporti

atskubėję ugniagesiai nustatė, kad 
dūmų bute pilna dėl to, kad kūrena
ma avarinės būklės krosnis. Krosnis 
buvo užgesinta, informacija apie in
cidentą perduota atsakingam gaisrus 
tiriančiam pareigūnui. Šiame name 
yra trys butai. Viename iš jų gaisras 
jau buvo kilęs anksčiau. 

Tos pačios dienos vakarą gautas 
pranešimas iš Marijampolės, kad R. 
Juknevičiaus gatvėje 10 name trečia
me aukšte dega butas, jaučiasi dūmų 
kvapas, viduje yra žmogus.

Paaiškėjo, kad buto šeimininkas 
ant viryklės paliko verdantį puodą 
ir užmigo. Maistas prisvilo, suveikė 
dūmų detektorius. Išgirdę signali
zaciją subėgo kaimynai ir prižadinę 
miegantį vyrą išvedė jį iš buto. Jis 
nenukentėjo, medikų apžiūros 
atsisakė. 

Pasak ugniagesių, į šį butą šiais 
metais dėl prisvilinamo maisto jie 
jau vyko ketvirtą kartą, yra įrengę 
dūmų detektorių. Buto šeiminin
kas turi silpnybę – išgėręs gamina 
maistą ir užkaitęs puodą ant viryklės 
užmiega.

Degė ūkinis 
pastatas

Ketvirtadienį ugniagesiai skubėjo 
į Kalvarijos sav. Juodelių kaimą. Per 
pietus gautas pranešimas, kad Slėnio 
gatvėje dega ūkinis pastatas. 

Atvykę gaisrininkai 12x4 metrų 
dydžio pastatą iš trijų dalių jau rado 
degantį atvira liepsna. Gaisro židinys 
buvo medinėje dalyje, kur žmogus 
buvo įsirengęs garažą. Čia jis buvo 
įjungęs krauti automobilio akumu
liatorių. Spėjama, kad nuo kroviklio 
ir kilo gaisras. Iš medinės pastato 
dalies ugnis persimetė į mūrinę.

Gyventojai gaisrą pamatė, kai 
ugnis prasimušė pro stogą. Žmonės 
iš vištidės dar spėjo išleisti vištas. Iš 
statinio mūrinės dalies išnešta dalis 
namų apyvokos daiktų, trys dujų 
balionai. Medinė pastato dalis sude
gė visiškai, liko tik mūrinė. Apdegė 
viduje buvusios malkos. Išsaugoti du 
gyvenamieji namai, esantys už 5 ir 
8 metrų nuo gaisro vietos. Šalia de
gančio pastato stovėjęs automobilis 
nustumtas į saugią vietą. 

Jungėnuose iš 
įmonės pavogtas 

automobilis
Ketvirtadienį Marijampolės 

apskrities VPK pareigūnai gavo pra
nešimą, kad Kalvarijos savivaldybėje 
Jungėnų kaime iš įmonės teritorijos 
Plento gatvėje dingo automobilis 
„VW Passat“.

Po kurio laiko minėta mašina 
buvo rasta tame pačiame Jungėnų 
kaime, nuvažiavusi nuo kelio į griovį, 
apgadinta. Įmonė žalą įvertino 160 
eurų. Įvykis ti riamas.

„Suvalkiečio“ informacija

Gruodžio 5–11 dienomis poli
cijos pareigūnai surengė transporto 
priemonių vairuotojų blaivumo pa
tikrinimus. Šią prevencinę priemo
nę inicijavo Europos kelių policijos 
tinklas ROADPOL.

Per savaitę šalies keliuose patik
rinta daugiau kaip 30170 asmenų, 
vairavusių motorines transporto 
priemones. Išaiškinti 86 neblai
vūs vairuotojai, 29 iš jų pradė
ti ikiteisminiai tyrimai, kadangi 
neblaivumas buvo daugiau negu 

1,51 promilės. Daugiausia neblai
vių vairuotojų išaiškinta Vilniaus 
apskrities vyriausiojo policijos ko
misariato prižiūrimoje teritorijoje 
– 18, Marijampolės – 15, Kauno ir 
Klaipėdos – po 13, Utenos – 10.

Kilus įtarimų dėl apsvaigimo 
nuo narkotinių ar kitų psichiką 
veikiančių medžiagų, patikrinti 
7 vairuotojai. Pirminiais duome
nimis, pasitvirtino vienas atvejis. 
Išaiškintos 3 nusikalstamos veikos 
– narkotinių medžiagų turėjimas.

Policija tikrino, ar vairuotojai blaivūs

Ugniagesių archyvo nuotrauka

sportas
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Kazlų Rūdos savivaldybės administracija kartu su Šipliškių (Szy
pliszki gmina) savivaldybe įgyvendina projektą „Fizinės reabilitacijos 
metodų, skirtų pažeidžiamoms gyventojų grupėms, diegimas pasienio 
regione“ Nr. LTPL5R366, finansuojamą pagal 2014–2020 metų 
Interreg VA Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną pro
gramą.

Projekto tikslas – gerinti gyvenimo kokybę, plėtojant ir tobulinant 
fizinės reabilitacijos paslaugas pagyvenusiems ir neįgaliesiems žmo
nėms, gyvenantiems Lietuvos–Lenkijos pasienio teritorijoje. 

Įgyvendinant veiklas šių metų birželio 17 dieną vyko seminaras 
„Fizinė sveikata ir fiziologiniai niuansai“, skirtas senjorams ir žmonėms 
su negalia. Jo metu buvo aptarti judėjimo, aktyvumo bei mitybos 
klausimai, stiprinama psichologinė motyvacija. Vyko gerosios patirties 
sklaida, lektorė ir dalyviai dalijosi patirtimi, aptarė pagrindinius fizinio 
aktyvumo, mitybos bei lėtinių ligų aspektus.

Rugsėjo 29 ir spalio 6 dieną vyko 2 dienų mokymai „Pusiausvyros 
terapija 65+“, kurių metu senjorai buvo supažindinami su pusiausvyra 
iš teorinės bei praktinės pusės. Buvo aptarti pusiausvyros veikimo 
principai, atsakingos organizmo sistemos bei esminiai vyresniųjų 
žmonių pusiausvyros sutrikimai, jų pagrindiniai bruožai, sutrikimų 
gydymas ir kineziterapija. Praktinėje šių mokymų dalyje senjorai galėjo 
įsivertinti savo būklę, atliekant testus auditorijoje. Lektorius pristatė 
pratimus pusiausvyros lavinimui, dalyviai turėjo galimybę pasimokyti 
taisyklingo jų atlikimo.

 Siekiant pagerinti reabilitacinių paslaugų kokybę buvo vykdomi 
giliųjų audinių masažo mokymai kineziterapeutams, kuriuose daly
vavo 6 specialistai: 3 – iš Kazlų Rūdos, 3 – iš Šypliškių savivaldybės. 
Mokymų metu buvo pagilintos kineziterapeutų žinios, patobulinta jų 
kvalifikacija, įgyta naujos praktinės patirties. 

Šių metų spalio 2526 dienomis Kazlų Rūdoje vyko sveikatos ir 
sveikatingumo stovykla senjorams. Joje dalyvavo 40 senjorų (po 20 
asmenų iš kiekvienos savivaldybės), kurie dalijosi geros savijautos ir 
sveikatinimo patarimais, išbandė procedūras su nauja reabilitacijos 
įranga, konsultavosi su šias procedūras atliekančiais specialistais. 
Stovykloje buvo vykdomos įvairios veiklos bei mokymai: šiaurietiško 
ėjimo technikos mokymai ir žygis, mankštos, šokio judesio terapija, 
dailės terapija, teorinis – praktinis užsiėmimas ,,Sveikatos ir geros 
savijautos komponentai“.

Projektu siekiama ne tik sukurti kokybiškas reabilitacijos paslaugas 
pažeidžiamoms žmonių grupėms, skatinant išsaugoti jų savarankiš
kumą bei rūpinimąsi savimi, bet ir įsigyti modernios reabilitacinės 
įrangos: reabilitacijos ir sveikatingumo sistema „Thera Band“, elektrinis 
kineziterapijos stalas, elektriniai masažo stalai, kombinuotos terapijos 
prietaisas, magneto terapijos aparatas, aukšto dažnio trumpųjų bangų 
terapijos prietaisas ir kiti.

Šiuolaikinės infrastruktūros plėtra, pritaikyta tikslinių grupių 
poreikiams, sustiprins socialinį ir ekonominį potencialą abiejose sie
nos pusėse. Tai turės tiesioginės teigiamos įtakos regiono gyventojų 
gyvenimo kokybei ir skatins socialinę sanglaudą.

Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos informacija
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Įgyvendinamas projektas „Fizinės 
reabilitacijos metodų, skirtų 

pažeidžiamoms gyventojų grupėms, 
diegimas pasienio regione“

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.

 

 

 
M A R T Y N A S

K A V A L I A U S K A S

M A R I J A M P O L Ė S
K U L T Ū R O S

C E N T R A S

 

Užs. 1521.

perka
Sodybą, namą, sodą, butą ar gara

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

1 ar 2  kambarių butą Marijam
polėje arba šalia miesto. Tel. 8 647 
03283.  Užs. 1573.

Mišką, žemę visoje Lietuvoje. 
Kaunas. Tel. 8 683 33955.   Užs. 1477.

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

Brangiai – žemės ūkio paskir-
ties žemę ir mišką Marijampolės, 
Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Vilkaviš-
kio sav. Tel. 8 618 74777.  Užs. 1610. 

 
Brangiai – mišką (gali turėti 

bendrasavininkių, būti neatida
lintas, su skolomis, areštuotas). 
Sutvarko dokumentus. Tel.: 8 644 
55355, 8 660 66466. Užs. 37.

 
Visų markių automobilius ir 

motociklus (važiuojančius ir su 
defektais ar po avarijos). Dėl kainos 
susitars, atsiskaito iš karto, pasiima 
patys. Tel. 8 634 90360.  Užs. 560.

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

Traktorių T16, priekabą 
1PTS2, grūdų ajeratorių (ietį). 
Tel. 8 658 18636.  Užs. 1559.

Sendaikčius: knygas, indus, pa
veikslus, nuotraukas, pinigus, laikro

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

UAB „Sū du vos gal vi jai“

Užs. 104.

Užs. 1550.

Užs. 1549.

Užs. 1284.

džius, medalius, gintarą ir visa kita. 
Pasiima. Tel. 8 657 53993.  Užs. 57.

 
Įmonė tiesiogiai – galvijus 

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

Buliukus, telyčaites auginti. Moka 
6 ir 21 proc. PVM. Sveria el. svars
tyklėmis. Atsiskaito iš karto. Pasiima 
patys. Tel. 8 646 81037.       Užs. 781.

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

BRANGIAI – VERŠELIUS 
(mėsinius, juodmargius, „belgus“) ir 
AVIS. Moka 6 ir 21 proc. Atsiskaito 
iš karto. Tel. 8 612 34503.  Užs. 782.

dĖMesio
Jeigu tu tikrai nori mesti gerti, 

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

Perka brandų stačią mišką. 
Parduoda įvairią statybinę me

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

ĮVairūs

parduoda
Kalvarijos sav. – kaimo turizmo 

sodybą „Kvietkinė“ (4,4 ha sklypas, 
5,7 ha ežeras), kaina sutartinė. Tel. 
8 601 60299.  Užs. 1703.

SKALDYTAS JUODALKS
NIO, BERŽO, UOSIO MAL
KAS. Tel. 8 610 45504. Užs. 1. 

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

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

 
ĮVAIRIAS MALKAS RąS

TELIAIS IR SKALDYTAS, 
ATRAIŽAS (PAKAIS). Tel. 8 
699 40234.    Užs. 5.

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

SKALDYTAS  JUODALKS
NIO IR BERŽO MALKAS, 
ATRAIŽAS, PJUVENAS DID
MAIŠIUOSE. Tel. 8 690 27280. 
 Užs. 6.

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

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

 
Skaldytas beržo, alksnio mal

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

Skaldytas malkas pagal jūsų 
matmenis. Veža ir mažais kiekiais. 
Tel. 8 689 54131.  Užs. 1537.

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

.

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

SAULĖGRąŽŲ LUKŠTŲ 
GRANULES

Supakuota s :  ma i š e l iuose 
po 20 kg ir didmaišiuose (BIG 
BAG) ~ 1200 kg. 

Išsamią informaciją teikiame te-
lefonu +370 686 79343.  Užs. 1622.

.

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. 366.

Bulves. Atveža nemokamai. Tel. 
8 663 44523.  Užs. 1435.

Morkas ir burokėlius (0,5 Eur/
kg), česnakus (4 Eur/kg). Atvežu. 
Tel. 8 634 71866.  Užs. 1688.

Sausą šieną, šienainį, šiaudus (ne 
mažiau kaip 38 vnt.). Atveža. Tel. 
8 698 78024.  Užs. 1576.

Žąsų ir ančių skerdena kalėdi
nam stalui. Tel. 8 635 94659.  

 Užs. 1616.

Paršelius. Tel. 8 687 36575.   
 Užs. 1613.

Paršelius. Tel. 8 616 03005.   
 Užs. 1704.

Atjunkytus paršelius. Tel. 8 614 
04717.  Užs. 1726.

siūLo darbĄ

paŽiNtYs
Norėčiau susipažinti su moterimi 

rimtai draugystei. Man 56 m., be 
žalingų įpročių. Tel. 8 615 83669.                                      
 Užs. 1611.

Reikalingas autošaltkalvis, dar
bas su sunkvežimiais. Atlygini
mas 1000–2000 Eur. Tel. 8 655 
56743.  Užs. 1623.
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TELELOTO

juodeLiai siūLo!!!

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

Gardi kava ir sotūs sumuštiniai!
Draudimas nuo traumų!

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

Viena didžiausių ir moderniausių medienos perdirbimo įmo-
nių UAB ,,Juodeliai” į savo komandą kviečia prisijungti

Marijampolės gamykloje 
Juodelių g. 8, Nendriniškių k., Marijampolės sav.

Sandėlininką
Staklių operatorių 

Gamybos darbininką 
Kiemo darbininką

Šaltkalvį
Elektriką 

Jūrės gamykloje
Medelyno g. 4B, Jūrės k., Kazlų Rūdos sav.

Gamybos darbininką 
Kiemo darbininką

Akmenynų gamykloje
Liepų g. 20, Akmenynų k., Kalvarijos sav.

Gamybos darbininką 

Užs. 1591.

TELELOTOTELELOTOTELELOTO

Užs. 36.

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

Marijampolės laidojimo namai 
UAB „Sustojęs laikas“

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

LAIDoJIMo IR KREMAVIMo PASLAUGoS 
ŠARVoJIMo REIKMENyS • ŠARVoJIMo SALėS • KūNo BALzAMAVIMAS

ILGESNIo LAIKyMo ŠALDyTUVE GALIMyBė
SUDARoME IŠANKSTINES LAIDoJIMo SUTARTIS

Užs. 35.

ŠARVOJAME 
KALVARIJOS BAŽNYČIOS 
KOPLYČIOJE IR VISOSE

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

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

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

Užs. 1532.

Užs. 65.

Paminklai, antkapiai, tvorelės, 
dengimo plokštės, betonavimas, 

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

pasLauGos
Greitai ir kokybiškai gamina

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

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

 Užs. 625.

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

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

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

 
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. Krai-

gai, vėjinės, pakalimai. Valome 
kaminus. Tel. 8 636 94394.  

 Užs. 422.

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

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

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

 
Naudodami profesionalią įrangą 

kokybiškai atliekame medžių pjovi
mo, genėjimo darbus pavojingose 
vietose šalia pastatų, elektros linijų 
ar kitų statinių. Taip pat kapojame 
šakas, sukrauname į maišus ar krū
vas. Tel. 8 605 58224.  Užs. 1484.

Holistinės sveikatos kabinetas. 
Nustačius stuburo pažeidimų, 
kraujotakos sutrikimų, nervų už
spaudimų ir kt. priežastis, pats 
organizmas pašalina problemas. Tel. 
8 620 92722.  Užs. 1648. 

 
Montuojame įvairių tipų tvoras. 

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

M.ČIUPLEVIČIAUS 
ODONTOLOGIJOS 

KLINIKA
Dariaus ir Girėno g. 39, 

Kalvarija.
Nemokamas dantų 

protezavimas senjorams. 
Kompensuojama ligonių kasų. 

Nėra eilių. 
Tel. 8 691 99441.

U
žs. 1595.

  Užs. 1295.

     Tel. 8 686 61720. 

Liuteronų 
bažnyčios salė
Kauno g. 9, Marijampolėje 

LAIDoJIMo  ir  KREMAVIMo 
PASLAUGoS,  REIKMENyS

NETEKTYS
Mirė Genovaitė MAUzIENĖ, gim. 1931 m.
Palaidota Marijampolės naujosiose kapinėse.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Mirė Valentinas Kazimieras KUOSAITIS, gim. 1930 m.
Palaidotas Gižų kapinėse.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Mirė Raimondas REMENČIUS, gim. 1968 m.
Palaidotas Gudelių kapinėse.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Mirė Stasė VELIČKIENĖ, gim. 1930 m.
Palaidota Marijampolės senosiose kapinėse.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Mirė Edmandas MARČIUKAITIS, gim. 1966 m.
Palaidotas Gudelių kapinėse.

UŽJAUČIA

Brangiausi žmonės ima ir palieka...
Tačiau nuo jų nusidriekia šviesa

ir atminty gyvi išlieka...
Mirus mylimam tėčiui, Gediminą KUOSAITĮ, jo šeimą ir visus 

artimuosius nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi UAB ,,Kauno liftai“ 
kolektyvas.                                                                             Užs. 1620.

_________________________________________________
Niekas negali paguosti ir nuraminti, kai amžinybėn iškeliauja arti

mas ir mylimas žmogus. Šią sunkią netekties valandą, mirus mylimam 
tėveliui, reiškiame nuoširdžiausią užuojautą Almai Merkevičienei. 
Tegul sielvarto žvakės virsta Atminties šviesa. Būkite stipri, esame 
šalia, apkabiname ir liūdime kartu.

     lSDP liudvinavo grupės bičiulių vardu irena lunskienė     
                                                                                              Užs. 1621.

9-OJO ŠAUKIMO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 47-OJO POSĖDŽIO 
DARBOTVARKĖS PROJEKTO PAPILDOMI KLAUSIMAI

Posėdis vyks 20221222. Posėdžio pradžia 10 val.
Eil. 
Nr.

Projekto 
Nr. Pavadinimas Pranešėjas

1. TR354 Dėl autobuso perdavimo Marijampolės „Žiburėlio“ mokyklai
daugiafunkciam centrui

Nerijus Mašalaitis

2. TR355 Dėl pavadinimo suteikimo Marijampolės savivaldybės Marijam
polės seniūnijos Trakiškių kaimo bevardei gatvei

Arvydas Bekeris

3.
TR356

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 25 
d. sprendimo Nr. 169 „Dėl gatvių pavadinimų suteikimo“ 
pakeitimo

Arvydas Bekeris

Savivaldybės meras Povilas iSODa Užs. 1619.

Užs. 1624.

Suvirinimo, pjaustymo darbai. 
Atvykstame į vietą su visa reikiama 
įranga. Tel. 8 605 23593.  Užs. 1531.

Taisau televizorius, kompiute
rius, kavos aparatų, viryklių, šaldy
tuvų elektroniką. Galiu atvykti. Tel. 
8 656 54542.  Užs. 1551.

Kaminų valymas, stogų remon
tas, kaminų skardinimas. Tel. 8 635 
46504.  Užs. 1589.

Nelauk nelaimės, kviesk elektri
ką. Elektros instaliacijos ir remonto 
darbai. Tel. 8 689 74534.  Užs. 1162.

 UAB „Karpis“ gyvos
 žuvies sandėliai, esantys 
Bebruliškės k., Kazlų Rū-

dos sav., kalėdiniu 
laikotarpiu dirbs nuo 

gruodžio 21 iki 23 dienos 
9–15 val.

Atkreipiame dėmesį, kad gruo-
džio 24 dieną nedirbsime. 

Kilogramo kainos:
karpių – 5 Eur,

karosų – 3,50 Eur
lydekų – 6 Eur
lynų – 8 Eur

Tel. pasiteirauti: 8 652 06191.
                                                     

Užs. 1617.



2022 m. gruodžio 17 d.12 psl.

sekmadienį
Eivilės, Gracijaus ir 

Girdvilo vardadieniai.
Saulė teka 8.37 val., 

leisis 15.53 val. Dienos 
ilgumas 7.16 val.  

Mėnulis delčia.

pirmadienį
Rimantės, Darijaus ir 

Urbono vardadieniai.
Saulė teka 8.38 val., 

leisis 15.53 val. Dienos 
ilgumas 7.15 val.  

Mėnulis delčia.

šiandien 
Jolantos, Olimpijos, 

Drovydės ir Mantgailo 
vardadieniai.

Saulė teka 8.36 val., leisis 
15.52 val. Dienos ilgumas 
7.16 val.  

Mėnulis delčia.

antradienį
Gražvilės, Dominyko 

ir Teofilio vardadieniai.
Saulė teka 8.39 val., 

leisis 15.53 val. Dienos 
ilgumas 7.14 val.  

Mėnulis delčia.

Šeštadienio dieną žymesni krituliai jau mažai tikėtini. Kai kur dar išliks rūkas ir šerkšnas. Aukščiausia temperatūra sieks 4–9 laipsnius šalčio. Sekmadienį orus lems anticiklonas. 
Žymesnių kritulių Lietuvoje nelaukiama. Naktį bus ramu, pasirodys daugiau pragiedrulių, tad temperatūra suskubs žemėti. Iki ryto daug kur atšals iki 10–15. Dieną irgi 
žymesnių kritulių nesulauksime. Truputį stipriau papūs pietvakarių vėjas. Šaltis sušvelnės iki 1–6 laipsnių, o arčiau Baltijos temperatūra mėgins pakilti iki 0–2 laipsnių šilumos. 

Pirmadienį anticiklonas po truputį nuo Lietuvos trauksis, tačiau krituliai dar mažai tikėtini. Naktį dar spustelės 8–13, dieną šalčio liks 3–8 laipsniai, o prie jūros – 0–2 laipsniai.

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 3950.                       Užsakymo Nr. 98.   

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

Ger bia mi PRENUMERAToRIAI, 
jei negavote laikraščio, pra šo me skambinti 

į Lietuvos paštą tel. 8 700 55400.

„SPINDULIO“ kino teatre
(Kauno g. 13)

GRUODŽIO 17–22 DIENOMIS
Didžiojoje salėje:

„Meškio Tedžio Kalėdos“ (Norvegija, nuotykių, V). Dubliuota 
lietuviškai. 17, 18 d. 13.30 val., 15.30 val. Bilietas – 6 Eur, vaikams 
iki 10 m. – 4,60 Eur, sekmadienį 13.30 val. ŠEIMOS SEANSAS – 
4,60 Eur.

Išankstiniai seansai: „Batuotas katinas Pūkis: paskutinis noras“ 
(JAV, animacinis, N7). Dubliuota lietuviškai. 21, 22 d. 15.20 val. 
Bilietas – 6 Eur, vaikams iki 10 m. – 4,60 Eur. 

„Įsikūnijimas. Vandens kelias“ (JAV, nuotykių, N13) 17 d. 
17.30 val., 21 val. 18–21 d. 18.30 val. 22 d. 21 val. Bilietas – 6,70 
Eur.

Mažojoje salėje:
„Mija ir aš: Sentopijos didvyrė“ (Vokietija, animacinis, V). Dub-

liuota lietuviškai. 17, 18 d. 13.15 val. Bilietas – 4,50 Eur, vaikams 
iki 10 m. – 4 Eur, sekmadienį ŠEIMOS SEANSAS – 4 Eur.

„Meškio Tedžio Kalėdos“ (Norvegija, nuotykių, V). Dubliuota 
lietuviškai. 21, 22 d. 15.15 val. Bilietas – 4,50 Eur, vaikams iki 10 
m. – 4 Eur. 

„700 Vilniaus metų. Kelionė laiku su prof. Alfredu Bumblaus-
ku“ (Lietuva, atkuriamoji dokumentika, N7) 17–20 d. 15.15 val. 
Bilietas – 4,50 Eur, vaikams iki 10 m. – 4 Eur.

„Neįtikėtina, bet tiesa“ (Prancūzija, komiška drama, N13) 17, 
18 d. 17.15 val. Bilietas – 4,80 Eur.

„Skyrybos“ (Lietuva, komedija, N16) 19–22 d. 17.15 val. Bi
lietas – 4,80 Eur.

„Piktųjų karta“ (Lietuva, kriminalinis trileris, N16) 22 d. 19 
val. Bilietas – 4,80 Eur.

„Tokia ta vasara“ (Kanada, drama, N16) 17 d. 21.15 val. Bi
lietas – 4,80 Eur.

„Scanoramos“ filmai Marijampolėje:
„Korsažas“ (Austrija, Prancūzija, Vokietija, biografinė drama, 

N13) 17 d. 19 val. Bilietas – 4,80 Eur.
„Prakeikta žemė“ (Danija, Islandija, Prancūzija, Švedija, drama, 

N13) 18, 19 d. 19 val. Bilietas – 4,80 Eur.
„Vieną gražų rytą“ (Prancūzija, istorinė drama, N16) 20, 21 d. 

19 val. Bilietas – 4,80 Eur.

Daukšių miestelio gyventojai 
buvo išvykę į jau 27ą bendrą 
kelionę, kurią organizavo Irma 
Leonavičienė ir Zenonas Meške
levičius. Šį kartą aplankė Lenkijos 
sostinę Varšuvą.

Kelionė prasidėjo ankstų šešta
dienio rytą. Pasiekę tikslą pirmiau
sia keliautojai aplankė Varšuvos 
zoologijos sodą, kuris užima be
veik 40 ha plotą ir kuriame gyvena 
beveik 12 tūkstančių gyvūnų – 
534 rūšių atstovai. Jis priklauso 
prestižinėms Europos ir pasaulio 
zoologijos sodų ir akvariumų 
asociacijoms. Čia galima 
pamatyti dramblių, ragano
sių, gepardų ir net tinginį. 
Keliautojai buvo sužavėti 
gyvūnų gausa ir grožėjosi 
kiekvienu zoologijos sodo 
gyventoju.

Varšuvos pilies aikštėje, 
prie Žygimanto III Vazos 
kolonos, keliautojų laukė 
gidė Orinta. Ji aprodė sena
miestį, papasakojo legendas 
ir praplėtė kultūrines žinias. 
Turgaus aikštės viduryje 
stovi miesto simbolio, un
dinėlės, statula. Legenda 
byloja, kad kadaise dvi 
seserys undinės išplaukė 
į platųjį pasaulį ieškoti 
geresnio gyvenimo. Viena 
sesuo apsigyveno Kopen
hagoje – dabar toji un
dinėlė yra pagrindinis šio 

Kalėdinė Varšuva ištirpdė 
daukšiečių širdis

miesto simbolis. O antroji sesuo, 
beplaukdama Vysla, pavargusi 
sustojo pailsėti, tačiau įsimylėjo 
Varšuvą ir pasiliko. Vienas tur
tingas pirklys norėjo pasipelnyti 
iš undinėlės, tačiau ją išgelbėjo 
žvejo sūnus ir ji prižadėjo visada 
ginti varšuviečius. Nuo to laiko 
apsiginklavusi kardu ir skydu ji 
gina Varšuvą bei jos gyventojus 
nuo priešų. Taip pat Orinta at
skleidė, kad tikroji undinėlė buvo 
beveik pabaisa, tačiau laikui bė
gant ją žmonės piešė ir vaizdavau 
vis gražiau, kol galiausiai ji tapo 

tikra gražuole... 
Pasibaigus ekskursijai daukšie

čiai neskubėdami galėjo pasivaikš
čioti po kalėdinę Lenkijos sostinę 
ir grožėtis nuostabiomis dekoraci
jomis, kurios ne tik sušildė širdis, 
bet ir paskatino dar labiau laukti 
gražiausių metų švenčių. Miestas 
išpuoštas girliandomis, elektros 
instaliacijomis. Keliautojai džiau
gėsi, kad galėjo vykti į tokią puikią 
kelionę ir pamatyti pasipuošusią 
Varšuvą. 

aušra meŠKelevičiŪTė

Daukšiečiai įsiamžino Pilies aikštėje prie Varšuvos kalėdinės eglu-
tės. 

Autorės nuotrauka   

Aplinkos apsaugos departamento 
miškų kontrolės specialistai gruodį 
vykdys tikslines išvykas į šalies miškus, 
tikrins eglučių pardavimo punktus. 
Taip norima užtikrinti didesnę eglu
čių apsaugą nuo neteisėtų kirtimų 
prieš artėjančias žiemos šventes. 

Norint apsaugoti mišką nuo 
neteisėtų kirtimų, reidų metu bus 
vykdoma prevencinė stebėsena, o 
prieš Kalėdas ypatingas dėmesys 
skiriamas eglučių apsaugai.

– Šiomis tikslinėmis išvykomis 
norime užtikrinti, kad ir prieš 

Prieš žiemos šventes aplinkosaugininkų sutiksite 
ir eglučių pardavimo punktuose

artėjančias žiemos šventes nebūtų 
neteisėtų kirtimų šalies miškuose, 
kad nebūtų nelegaliai prekiaujama 
eglutėmis, – teigia Miškų kontrolės 
departamento direktorius Tadeušas 
Ablačinskis.

Pasak direktoriaus, artėjant 
švenčių laikotarpiui, daug kas nori 
pasipuošti namus eglute ar eglės 
šakomis, todėl pasitaiko žmonių, 
kurie eglutes kerta savavališkai.

Aplinkosaugininkas pabrėžia, kad 
net viena nukirsta eglutė – didelis 
nuostolis miškui, nes tokiam medžiui 

užaugti ir susiformuoti reikia ne tik 
tinkamų sąlygų, bet ir laiko.

– Eglė paprastai užauga per 60–
70 metų. Taigi savavališkai nukirstu 
medžiu pasidžiaugsime geriausiu 
atveju mėnesį, o eglė miške mus 
džiugintų ne vieną dešimtmetį, – 
primena T. Ablačinskis.

Svarbu prisiminti, kad privataus 
miško savininkas savame miške gali 
nusikirsti eglutę, bet tokiu atveju su 
savimi reikia turėti miško nuosavy
bę įrodančius dokumentus.

Aplinkos apsaugos departamentas 

primena, kad savavališkas eglučių 
kirtimas užtraukia ir administracinę 
baudą. Nelegaliai pasipuošti namus 
bandančiam asmeniui tektų sumokėti 
60–300 eurų baudą ir atlyginti gamtai 
padarytą žalą. Juridiniam asmeniui 
bauda būtų nuo 300 iki 600 eurų.

Primename, kad apie neteisėtus 
miško kirtimus ar kitus pastebėtus 
pažeidimus galite pranešti telefonu 
112. 

aplinkos apsaugos departamento 
prie aplinkos ministerijos 

Komunikacijos skyrius

„SUvAlkIeČIo“ 
redAkcIJoS 
pAtAlpoSe

Ūkininkų g. 6, Marijampolė

IŠNUoMoJAMAS 
kABINetAS 

Tel. 8 616 53041.


