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Eglių jau paruošta 
pirkėjams

VĮ Valstybinių miškų urėdijos 
Kazlų Rūdos regioninio padali-
nio mokomosios miškų urėdijos 
medelynas Jūrės kaime eglutėmis 
prekiauja kiekvieną sezoną, daugiau 
kaip dešimtį metų. Pasak medelyno 
viršininko Donato Petravičiaus, ir 
šiais metais didžiąsias metų šventes 
jie pasitinka įprastai, nekeisdami 
tradicijų. Eglučių jau paruoša, lau-
kiama pirkėjų. Tai eglės vazonuose, 
kirstiniai medeliai.

Medelyne išrikiuotos įvairių 
aukščių eglės vazonuose: papras-
tosios, dygiosios (sidabrinės), bal-
tosios. Pasak D. Petravičiaus, pa-
prastai šventėms parduodama apie 
keletą šimtų eglučių, kitos dar auga 
medelyno plantacijoje, nenorima 
priruošti per daug, kad nereikėtų 
galvoti, kur jas dėti. „Kai tik pirkėjai 
išperka eglutes, mes vėl paruošiame 
naujų“, – sakė medelyno vadovas. 

Pagrindiniai pirkėjai – 
regiono gyventojai

Pirkti eglių į Jūrės kaime esantį 
medelyną važiuoja ne tik Kazlų 
Rūdos savivaldybės gyventojai, 
bet ir pirkėjai iš viso Marijampolės 
regiono. Pirmieji klientai – įmonės, 
įstaigos, organizacijos. 

(Nukelta į 4 psl.)

Pasisako už didesnes 
išmokas, džiaugiasi vienybe

Pradėdamas susitikimą su žurna-
listais žemės ūkio ministras Andrius 
Palionis pirmiausia prakalbo apie 
ūkininkų protestuose dažnai mini-
mas tiesiogines išmokas. Ministras 
sutiko, kad lietuviams ūkininkams 
mokamos tiesioginės išmokos yra 
per mažos ir kad ES pažadai pasiekti 
204 Eur už ha tiesioginių išmokų 
ribą kito finansinio laikotarpio 
pabaigoje nei jo, nei ūkininkų ne-
tenkina. Ministras prasitarė, kad jis 
ir ministerija laikosi pozicijos, jog 
Lietuvai, baigiantis 2021–2027 m. 
finansavimo laikotarpiui, būtų skirta 
261 Eur už hektarą suma. Tačiau kad 
ir kaip būtų nemalonu girdėti, mi-
nistras tikino manantis, jog bendras 
ES finansavimas Lietuvos žemės 
ūkiui mažės.

Paklaustas, ką mano apie Lietu-
vą drebinančius ūkininkų protestus, 
A. Palionis sakė, kad juos vertinantis 
teigiamai. Anot jo, sveikintina, kad 

ūkininkai kovoja už savo interesus 
realiais veiksmais, kad susivienijo ir 
pademonstravo vienybę. „Anksčiau 
už ūkininkų interesus kovodavo ko-
kie 5 proc. visų žemdirbių. Šį kartą 
buvo juntama didesnė vienybė“, – 
pasidžiaugė ministras.

Žemė už paramą – 
jauniesiems ūkininkas, 

Kaune – atskiri ŽŪM skyriai
Viena labiausiai suintrigavusių 

naujienų – leidimas įsigyti žemę ES 
lėšomis. Tiesa, kol kas tik jaunie-
siems ūkininkams. A. Palionis sakė, 
kad ši iniciatyva svarstoma Europos 
Komisijoje. Paklaustas, kodėl su-
manytas toks projektas, ministras 
sakė, kad jauniesiems ūkininkams 
sudėtinga pradėjus veiklą įsigyti ir 
žemės ūkio techniką, ir rasti pinigų 
investicijoms. Leidimas ES lėšomis 
pirkti žemę būtų didelis palengvini-
mas. Tiesa, jis pabrėžė, kad kol kas 
tai tik pasiūlymas. Konkrečių gairių 
ir taisyklių dar nėra skelbiama, todėl 
ir džiaugtis per anksti patariama 

Kokią  eglutę  Kalėdoms  puošime  šiemet?
Su kalendorine žiemos pradžia ateina ir Kalėdų laukimas. Miestuose ir miesteliuose jau įžiebtos Kalėdų eglės, išpuoštos gatvės, kiemai. 

Į daugelio namus atkeliavęs ir Kalėdų simbolis – eglė. Kokia eglutė šiemet papuoš mūsų namus – kirsta lietuviška, daniška, auganti vazone 
ar prie namų kieme, o gal dirbtinė – variantų įvairiausių. Kalėdinėmis eglutėmis prekiauja ir Valstybinių miškų urėdija.

Nuo 2020 metų į privalomąją 
karo tarnybą bus kviečiami jaunuo-
liai nuo 18 iki 23 metų. Šios Karo 
prievolės įstatymo pataisos įsigalios 
po to, kai jas pasirašys Prezidentas. 
Dabar karo prievolininkai į nuola-
tinę privalomąją pradinę karo tar-
nybą iš neparengtojo kariuomenės 
personalo rezervo šaukiami nuo 19 
iki 26 metų. 

* * *
Seimas iki 3 proc. partijoms ir 

iki 5 proc. koalicijoms sumažino 
ribą, pagal kurią politinių partijų 
kandidatų sąrašas ir jungtinis kan-
didatų sąrašas galės gauti mandatus 
šalies parlamente. Opozicinės frak-
cijos išsiuntė kreipimąsi Prezidentui 
G. Nausėdai, prašydamos vetuoti 
šias rinkimų įstatymo pataisas.

* * *
Sutrikus technologiniam pro-

cesui buvo sustabdytas „Achema“ 
gamybinis įrengimas, į aplinką pate-
ko teršalų – azoto oksidų. Aplinkos 
apsaugos agentūros duomenimis, 
automatinė oro kokybės matavimo 
stotis, esanti Jonavoje, teršalų kon-
centracijos viršijimo aplinkos ore 
nėra užfiksavusi, tačiau pradėtas 
tyrimas, bus vertinama aplinkai 
padaryta žala.

* * *
Seimas ketvirtadienį nusprendė 

išplėsti nekilnojamojo turto mokes-
čio bazę, apmokestinant didesnės 
kaip 150 tūkst. eurų vertės būstą. 
Šiuo metu būstas apmokestinamas, 
jei jo vertė didesnė kaip 220 tūkst. 
eurų.

* * *
Nuo kitų metų gegužės lei-

dimas-higienos pasas galės būti 
išduodamas ne tik įstaigoms, kurios 
ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
ugdymo veiklą vykdo patalpose, 
bet ir toms, kurios veikia lauko 
sąlygomis, t. y. lauko darželiams. 
Iki šiol teisiškai buvo reglamentuota 
tik tokia ugdymo veikla, kurios 
didžioji dalis vykdoma patalpose. 
Konkretūs reikalavimai bus numa-
tyti poįstatyminiuose teisės aktuose, 
juos numatyta parengti iki 2020 m. 
balandžio 30 d. 

* * *
Šiemet, kaip ir kiekvienais 

metais, prieš šventes organizuoja-
mi reidai, kurių tikslas – mažinti 
neteisėtą eglučių kirtimą. Reiduose 
tradiciškai dalyvauja miškininkai, 
aplinkosaugininkai ir policijos 
atstovai. Prisideda ir savivaldybių 
darbuotojai, kurie tikrina prekybos 
Kalėdų eglutėmis vietas, prašydami 
pateikti kalėdinių medelių įsigijimo 
dokumentus.

* * *
Švietimo, mokslo ir sporto minis-

terija iki gruodžio 31 dienos kviečia 
teikti kūrinius, vaikų literatūros kri-
tikos darbus, projektus, skatinančius 
skaitymą, Vaikų literatūros premijai 
gauti. Premija už kūrybą vaikams 
yra 2280 Eur, o už vaikų literatūros 
sklaidą – 1520 Eur.

Donatas Petravičius sako kad jų medelyne kiekvienas ras savo svajonių eglutę. 

Žurnalistams  pristatytos  žemės  ūkio  naujienos
Trečiadienį žemės ūkio ministras Andrius Palionis pakvietė Lietuvos žurnalistus jau tradiciniais tapusių pusryčių. Jų metų apžvelgtos 

žemės ūkio naujienos, diskutuota aktualiais žemdirbių bendruomenei klausimais. Pristatyti planai leisti ūkininkams už ES pinigus įsigyti 
žemę ir ministerijos perkėlimo į Kauno schema.

Pasak A. Palionio, ministerija į Kauną keliama nebus.

neskubėti.
Lyg susitarę, visi žurnalistai 

ministrą A. Palionį kamantinėjo apie 
Žemės ūkio ministerijos perkėlimą 
į Kauną. „Kada tai įvyks, kiek tai 

kainuos ir pan.“, – klausinėjo. 
(Nukelta į 2 psl.)

Mariaus MORKEVIČIAUS 
(ELTA) nuotrauka
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Gražiausių metų švenčių laukimas žadina norą puoštis ir dalintis 
Kalėdų dvasia. Kad švenčių laukimas būtų šviesus ir džiugus, Mari-
jampolės savivaldybės administracijos Komunikacijos skyrius skelbia 
konkursą „Gražiausi kalėdiniai papuošimai“.

Marijampolės centrinėje J. Basanavičiaus aikštėje jau papuošta 
nuostabi Kalėdų eglė ir džiugina kalėdinės puošmenos. Kviečiame 
visus marijampoliečius, bendruomenes, verslo atstovus puošti savo 
aplinką ir sukurti šventinę nuotaiką Marijampolės mieste bei visoje 
savivaldybėje. 

Papuoškime savo sodybas, pastatų fasadus, balkonus, vitrinas, 
savo įmonių, organizacijų, bendruomenių teritorijas, darykime gražias 
kalėdines socialines akcijas ir dovanokime Kalėdų  šviesą ir didžiųjų 
švenčių laukimo džiaugsmą.

Kategorijos, į kurias gali pretenduoti kalėdinio konkurso da-
lyviai:

• Gražiausiai pasipuošusi bendruomenė;
• Mano sodyba – gražiausia;
• Mano daugiabutis – šventiškiausias;
• Gražiausiai papuošta įstaiga;
• Verslo įmonė, labiausiai puošianti miestą;
• Originaliausi kalėdiniai papuošimai;
• Dalinuosi Kalėdų gerumo dvasia (siųsti atlikto gero darbo istoriją 

su nuotrauka).
Gražiausias nuotraukas (2–3) turite atsiųsti iki gruodžio 22 dienos 

elektroniniu paštu komunikacija@marijampole.lt arba parašykite ži-
nutę Marijampolės savivaldybės „Facebook“ paskyroje. Laiške būtina 
nurodyti kategoriją, į kurią pretenduojate, ir kontaktinę informaciją 
(vardas, pavardė, įmonės ar įstaigos pavadinimas, kontaktinio asmens 
el. paštas, telefono numeris ir papuoštos vietos adresas).

Balsavimas prasidės nuo gruodžio 23 dienos, kai visos gautos 
nuotraukos bus sudėtos į vieną nuotraukų albumą Marijampolės savi-
valdybės „Facebook“ paskyroje.

Iš kiekvienos kategorijos bus renkama viena gražiausias kalėdi-
nes puošmenas pristatanti ir labiausiai kalėdinę nuotaiką atspindinti 
nuotrauka, surinkusi daugiausiai Jūsų patiktukų („like“) paspaudimų. 
Balsuoti už Jums labiausiai patikusias nuotraukas bus galima iki sausio 
5 dienos.

Konkursų nugalėtojai bus pasveikinti miesto vadovų ir apdovanoti 
padėkos raštais bei atminimo dovanėlėmis.

Marijampolės savivaldybės administracijos 
Komunikacijos skyrius

Sukurkime  Kalėdų  stebuklą: 
skelbiamas  kalėdinių 

papuošimų  konkursas

Užs. 1413.

Žurnalistams  pristatytos  žemės  ūkio  naujienos

parodė, kad už šio politiko pasky-
rimą vicemeru pasisakė visi tądien 
posėdyje dalyvavę Tarybos nariai. 
Taigi, A. Burinskas buvo paskirtas 
savivaldybės mero pavaduotoju. 

Balsų skaičiavimo komisijos 
pirmininkui K. Krasnickui paskel-
bus slapto balsavimo rezultatus 
ir Tarybai priėmus atitinkamą 
sprendimą, A. Burinskas vietos 
politikams padėkojo už tokį, jo 
teigimu, nekuklų pasitikėjimą ir 
pažadėjo su Taryba dirbti Kalva-
rijos labui. „Esu nusiteikęs labai 
rimtai, – teigė anksčiau ir mero, 
ir mero pavaduotojo pareigas jau 
ėjęs patyręs politikas. – Tikiuosi, 
kad į mūsų savivaldybę ir toliau 
ateis investicijos, ir Kalvarija vis 
gražės.“

Antru klausimu merui V. Plikai-
čiui pasiūlius posėdyje buvo svars-
tomas klausimas dėl laikinos prie-
mokos administracijos direktoriaus 
pavaduotojai Odetai Bražinskaitei 
skyrimo. Tokios sprendimo projek-
tas buvo parengtas, atsižvelgus į tai, 
kad gruodžio 2-ąją prieš terminą, 
praradus Kalvarijos savivaldybės 
tarybos pasitikėjimą iš pareigų buvo 
atleistas administracijos direktorius 
Karolis Babeckas. Dėl to direkto-
riaus pavaduotojai O. Bražinskaitei 
padidėjo darbo krūvis.

Taryba balsų dauguma spren-
dimą priėmė, O. Bražinskaitei nuo 
gruodžio 3 d. paskirdama 40 proc. 
pareiginės algos dydžio priemoką 
ir nustatydama, kad ši priemoka 
jai bus mokama, kol bus paskirtas 
kitas administracijos direktorius, 
bet ne ilgiau kaip iki 2020 m. bir-
želio 3-osios. Naujoji dauguma į 
administracijos direktoriaus parei-
gas merui V. Plikaičiui siūlo teikti 
Valdo Aleknavičiaus kandidatūrą, 
tačiau meras vis delsia.

Taryba taip pat priėmė spren-
dimus dėl savivaldybės vietinės 
reikšmės kelių ir gatvių sąrašo, su-
darė Narkotikų kontrolės komisiją, 
po ilgų diskusijų pritarė socialinės 
priežiūros kainoms Savivaldybės 
šeimos globos namuose, apsvarstė 
savivaldai aktualius kitus klausi-
mus.

Birutė MONTVILIENĖ

Ričardo PASILIAUSKO 
nuotrauka 

Trečiadienio vakarą į Kultūros 
centrą rinkosi kviestiniai svečiai: 
jaukiai pabendrauti ir palydėti jau 
besibaigiančius metus pakvietė 
Marijampolės savivaldybės meras 
Povilas Isoda.

Kreipdamasis į susirinkusiuo-
sius, meras atviravo, kad šie metai 
buvo tikrai pilni iššūkių, tačiau 
taip pat dosnūs pasiektų rezultatų. 
„Siekdamas savivaldybės mero posto 
ir sakydamas, kad norime atnešti 
reikalingų pokyčių, jaučiau vyrau-
jantį stereotipą dėl savo pakankamai 
jauno amžiaus, todėl ypač dėkoju 
už pasitikėjimą“, – kalbėjo Povilas 
Isoda. Meras pabrėžė, kad pokyčiai 
jau vyksta įvairiose srityse, ir nors, 
kaip visuomet, nauji dalykai būna su-
tinkami nevienareikšmiškai, ateityje 
pajusime pokyčių naudą.

Šio gražaus vakaro metu buvo 
įteikti garbingi Savivaldybės apdo-
vanojimai. Šv. Jurgio, Marijampolės 

Šią savaitę, ketvirtadienį, vyku-
siame eiliniame Tarybos posėdyje 
į priekį pajudėjo su Savivaldybės 
valdymu susiję reikalai, kurie su-
siformavus naujai valdančiajai 
daugumai ir jos balsais spalio 2-ąją 
iš pareigų prieš terminą atleidus bu-
vusį mero pavaduotoją Tarybos narį 
Kęstutį Bagdanavičių jau buvo įgiję 
chaoso požymių. Be to, Savivaldy-
bei jau buvo iškilusi rimta grėsmė, 
kad bus įvestas tiesioginis valdy-
mas. Po gruodžio 2-ąją vykusio 
Tarybos posėdžio, kuriame meras 
Vincas Plikaitis į mero pavaduo-
tojus pasiūlė Kęstučio Krasnicko 
kandidatūrą, bet slapto balsavimo 
metu Tarybos dauguma jai neprita-
rė, Vyriausybės atstovas Kauno ir 
Marijampolės apskrityse Andrius 
Cechanavičius atsiuntė merui ir 
Tarybai adresuotą raštą „Dėl Vietos 
savivaldos įstatymo 11 straipsnio 6 
dalies įgyvendinimo“. Juo meras 
ir Taryba buvo informuoti, kad 
gruodžio 2-ąją nepriėmus sprendi-
mo dėl naujojo mero pavaduotojo 
skyrimo buvo šiurkščiai pažeistas 
Vietos savivaldos įstatymas. Mat jis 
numato, kad tokiomis aplinkybėmis 

mero pavaduotojas privalo būti 
paskirtas per du mėnesius nuo tos 
dienos, kai nutrūko ankstesnio mero 
pavaduotojo įgaliojimai. Tuo pačiu 
meras ir Taryba buvo įspėti, kad 
tokiu atveju, „kai viešųjų interesų 
derinimas dėl nevykdomų įstatymų 
radikaliai pažeidžia  teisės aktų 
įtvirtintus įpareigojimus ir sudaro 
prielaidas manyti, jog vietos valdžia 
negeba ar sąmoningai ignoruoja jai 
įstatymais pavestas funkcijas, atsi-
randa prielaida įgyvendinti laikino 
tiesioginio valdymo institutą“, t. 
y. savivaldybės teritorijoje įvesti 
tiesioginį valdymą.

Tokia situacija, galima sakyti, 
susidarė dėl to, kad gruodžio 2-ąją 
į vicemerus teikdamas savo ben-
drapartiečio Kęstučio Krasnicko 
kandidatūrą meras V. Plikaitis igno-
ravo naujosios daugumos prašymą 
į minėtas pareigas teikti naujosios 
daugumos siūlomą kandidatą An-
taną Burinską. Būtent šio Darbo 
partijos Kalvarijos skyriaus lyderio 
kandidatūrą į mero pavaduotojo 
pareigas meras pateikė ketvirtadienį 
vykusio posėdžio metu.

Slapto balsavimo rezultatai 

globėjo, medaliu už iniciatyvumą ir 
kūrybišką darbą televizijoje buvo 
apdovanotas VšĮ „Marijampolės 
televizija“ operatorius Rimvydas 
Alenskas. Kitas Šv. Jurgio Marijam-
polės globėjo medalis už reikšmingą 
indėlį kuriant ir plėtojant privačios 
medicinos bei socialinių paslaugų 
tinklą Marijampolėje buvo įteiktas 
gydytojui Linui Bieliauskui.

Pats reikšmingiausias apdovano-
jimas – Marijampolės garbės piliečio 
vardo suteikimas Beatričei Kleizai-
tei-Vasaris, kuri savo altruistiniu 
kultūros fondų turtinimu ženkliai 
prisidėjo prie profesionalaus meno 
sklaidos Marijampolėje.

Susirinkę svečiai po oficialiosios 
dalies turėjo galimybę pasimėgauti 
nuostabiu Lino Adomaičio ir styginių 
kvarteto koncertu. 

Marijampolės savivaldybės 
administracijos informacija 

ir nuotrauka

Kalvarijos  savivaldybėje

Mero  pavaduotojas  –
Antanas  Burinskas

Mero pavaduotoju paskirtas A. Burinskas žada aktyviai dirbti 
siekdamas, kad savivaldybėje būtų įgyvendinama kuo daugiau pro-
jektų ir pritraukiama kuo daugiau investicijų. 

(Atkelta iš 1 psl.)
Ministras paaiškino, kad visa 

ministerija į Kauną keliama nebus. 
Ten įsikurs tik atskiri, savarankiški 
skyriai. Manoma, kad Programinio 
projektavimo, Melioracijos, Tech-
nikos priežiūros ir vertinimo, ir, ko 
gero, Mokslo – dėl Kaune įsikūru-
sios Vytauto Didžiojo universiteto 
Žemės ūkio akademijos vystyti jo 
veiklą būtų lengviau. A. Palionis 
sakė, kad toks sprendimas priimtas, 
įvertinus Kaune jau veikiančios 
veidrodinės ministerijos darbą. 
„Dirbti, bendrauti ir bendradar-
biauti sudėtinga, kai vieno skyriaus 
dalis dirba Kaune, kita – Vilniuje. 

Sunku keistis informacija, man 
pasirašyti ir vertinti dokumentus“, 
– paaiškino A. Palionis. Ir prasita-
rė, kad ministerijoje Kaune galėtų 
dirbti apie 30 žmonių.

Maisto kuponų 
nebebus

Apžvelgta ir buvusio žemės 
ūkio ministro Giedriaus Surplio 
plačiai eskaluota maisto kuponų, 
vadinamųjų „vaučerių“ sistema. 
A. Palionis sakė, kad šios sistemos 
idėjos tikriausiai bus atsisakyta. Vis 
dėlto ministras sakė, kad gyventojų 
skatinimas naudotis trumposiomis 
maisto grandinėmis bus. Vietoje 
„vaučerių“ planuojama išleisti 

Padėkos  vakare  įteikti  
garbingi  apdovanojimai

Beatričei Kleizaitei-Vasaris suteiktas Marijampolės garbės piliečio 
vardas.

pirkėjams naujus produktus.
Įteikdama apdovanojimą „Ma-

xima“ generalinė direktorė Kristi-
na Meidė konstatavo, kad klientų 
poreikius atitinkantis bendrovės 
gaminamos produkcijos skonis, nau-
jovių gausa ir naujausias tendencijas 
atliepiantys sprendimai leido „Man-
tingai“ pasiekti šį reikšmingą šuolį.

„Suvalkiečio“ informacija

šeimos korteles, su kuriomis ūki-
ninkų produkciją bus galima įsigyti 
pigiau.

Užsiminta ir apie valstybinių 
veislininkystės įmonių bėdas. Šiuo 
metu ketinama privatizuoti UAB 
„Šilutės veislininkystė“ ir UAB 
„Panevėžio veislininkystė“. AB 
„Kiaulių veislininkystė“ neseniai 
buvo atiduota Turto bankui.

„Privalome atsakingai rūpintis 
ir investuoti į genofondą. Kiek 
galėsime, stengsimės, kad įmonės 
nebūtų privatizuotos“, – tikino A. 
Palionis.

Rita LIŽAITYTĖ

Tarp  veržliausių  –  ir  Marijampolės  „Mantinga“
Lietuviško prekybos tinklo 

„Maxima“ inicijuotoje Lietuvos 
gamintojų ir tiekėjų konferencijoje 
Vilniuje praėjusią savaitę apdo-
vanotos penkios įmonės, kurios 
per pastaruosius 12 mėnesių 
demonstravo įspūdingą proveržį 
ir augimą, pirkėjams siūlė pažan-
gias naujoves ir didino lietuviškos 
produkcijos įvairovę.

Tarp apdovanotųjų – ir Marijam-
polės UAB „Mantinga“: jai skirta 
„Metų šuolio 2019“ nominacija, 
bendrovės siūlomos produkcijos 
pardavimai „Maxima“ prekybos 
tinkle išaugo labiausiai.

Įmones rinko „Maxima“ komer-
cijos padalinio ekspertų komisija, 
buvo vertinami ir pardavimų rezul-
tatai, ir tiekėjų pastangos, siūlant 
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Sveikata – didžiausias turtas

„Šaltuoju metų sezonu norėdami 
prevenciškai apsisaugoti nuo aplin-
koje siautėjančių virusų ir bakterijų 
skubame rūpintis savo sveikata. 
Dauguma vartoja vitaminą C, B, ge-
ria kalį, magnio ir kalcio preparatus. 
Populiaru vitaminus ir mineralus 
dovanoti artimiesiems.

Tačiau Lietuvoje vis dar ne-
įprasta prieš vartojant vitaminus 
atlikti kraujo tyrimus ir įsitikinti, 
kokių medžiagų organizmui iš tiesų 
trūksta. O tai daryti verta, nes net 
ir „nekaltų“ papildų perdozavimas 
gali atnešti žalos“, – sako „Ginta-
rinės vaistinės“ vaistininkė Asta 
Budreckienė.

Vaistininkės teigimu, vartojant 
bent kelis skirtingus preparatus, 
reiktų atkreipti dėmesį, ar ingredien-
tai „nesidubliuoja“ ir ar neviršijama 
rekomenduojama paros norma.

Geležies perteklius nesukelia 
simptomų, kol organizme nesu-
sikaupia kenksmingas jos kiekis. 
Pirmieji to požymiai – nuovargis, 
sąnarių ir žarnyno skausmai, sutri-
kęs širdies ritmas. 

Perdozavus vitamino A, gali pa-
sireikšti tokie simptomai kaip skaus-
mas pilve, kauluose ar sąnariuose, 
silpnumas, naktinis prakaitavimas, 
moterims gali sutrikti menstruacijų 
ciklas.

Per dideli vitamino E kiekiai 
mažina vitamino K įsisavinimą, o tai 
gali turėti įtakos kraujo krešėjimui. 

Pasitaiko atvejų, kai mineralai 
vieni su kitais „konkuruoja“, pa-
vyzdžiui, kalcis mažina geležies 

V. Z. teigimu, tą vėlyvą lapkričio 
vakarą, kai dukrai staiga pakilo labai 
aukšta temperatūra, pradėjo kosėti 
ir netgi dusti, moteris buvusi darbe. 
Apie dukros ligą jai pranešė vyras, 
tada buvęs namuose. Sprendimas 
vienintelis – kviesti greitosios pa-
galbos medikus.

V. Z. būtų ir pati pas susirgusią 
dukrą skubėjusi, tačiau negalėjusi 
palikti darbo vietos, su namuose 
buvusiu vyru nuolat bendravo te-
lefonu ir viską, kas ten vyko, gerai 
žinanti.

Jos teigimu, atvykusi greitosios 
pagalbos medikė, apžiūrėjo karš-
čiuojančią paauglę, pasidomėjo, ar 
namuose turima antibiotikų. Vyras 
šeimos vaistinėlėje jų surado. Pa-
cientei, be antibiotiko, dar duota 
karščiavimą mažinančių vaistų, 
karštos arbatos, patarta kreiptis į 
ligoninės Skubios pagalbos skyrių 
ar į šeimos gydytoją. Tuo vizitas 
ir baigėsi.

Tačiau po kiek laiko medikė 
esą telefonu paskambinusi motinai 
primygtinai siūlė vykti į Priėmimo 
skyrių, o jeigu negali nuvežti patys, 
sakė atsiųsianti greitosios pagalbos 
automobilį.

„Atsisakiau ir pasakiau, kad rei-
kėjo iškart į priėmimą vežti, o dabar 
– mergaitė visa išprakaitavusi. Tokią 
vežti reiškia dar daugiau problemų 
prisidaryti“, – kalbėjo moteris.

Kadangi atėjo savaitgalis, ten-
kintasi greitosios pagalbos medikės 
rekomendacijomis. Bet dukra ir 
toliau karščiavo, pas medikus teko 
apsilankyti vėliau. Buvo padaryti 
kraujo, rentgeno tyrimai. Diagno-
zuota virusinė infekcija, vėliau 
– bronchitas. Paskyrus atitinkamą 
gydymą, vaistus, krizė praėjo, 
karščiavimas liovėsi, mergaitė gana 
sparčiai sveiko.

Mamos įsitikinimu, jei pagalba 
būtų suteikta kvalifikuotai, kompli-
kacijų būtų pavykę išvengti.

„Suvalkiečio“ kalbinta pacientę 
lankiusi Marijampolės greitosios 
pagalbos slaugytoja Rima Plečkai-
tienė, prisimindama šį iškvietimą, 
istorijos akcentus sudėliojo kiek 
kitaip.

Jos teigimu, elgėsi taip, kaip nu-
matyta panašioje situacijoje. Apžiū-
rėjusi pacientę, plaučių uždegimo 
požymių nepastebėjusi, paraudusi 
gerklė rodė infekciją. Davusi vais-
tų nuo karščiavimo, profilaktiškai 
rekomendavusi antibiotikų. Girdė 
ligonę karšta arbata.

„Sakiau su mergaite buvusiam 
tėčiui, kad reikėtų iškart vežti į 
Priėmimo skyrių, tačiau jis atsisakė. 
Esą verčiau palauksiantys, kol grįš 
iš darbo mama, tada apsispręsią, – 
prisiminė medikė. 

(Nukelta į 6 psl.)

Konfliktas,  
kurio  lyg  ir  nebuvo...

Viename iš Marijampolės savivaldybės kaimų gyvenančios V. Z. 
(pavardė ir adresas redakcijai žinomi, tačiau moters pageidavimu jų 
nenurodome) pasakojimo negalėtume pavadinti konfliktine situacija, 
kokios kartkartėmis vis kyla tarp paciento ir mediko. Netgi galima 
sakyti, kad konflikto ir nebuvo. Pašnekovė prisipažino kurį laiką dve-
jojusi, ar apskritai verta šią istoriją plačiau papasakoti, tačiau ryžosi 
paskatinta aplinkinių. Mat moteris suabejojo, ar pas staiga susirgusią 
dukrą iškviesta greitosios pagalbos medikė tikrai suteikė visą reika-
lingą pagalbą, kad būtų išvengta vėlesnių gana sunkių komplikacijų, 
pareikalavusių gerokai ilgesnio, nei tikėtasi gydymo.

Greitosios pagalbos stoties 
direktorius A. Dirsė kol kas šio 
incidento nekomentavo.

Greitoji medicinos pagalba ne visada atitinka pacientų lūkesčius, 
tačiau ir jos medikai gal ne visuomet absoliučiai kalti…

Puslapį paruošė Regina KULBOKAITĖ, Ričardo PASILIAUSKO nuotraukos

pasisavinimą, todėl vartojant abu 
šiuos preparatus, reikėtų daryti bent 
kelių valandų pertrauką. Taip pat 
reiktų vengti vartoti magnį kartu su 
polivitaminais, turinčiais vitaminų 
C ir B5, nes dėl fizikinės ir cheminės 
sąveikos silpnėja jų poveikis.

Ar vaistai, vitaminų ar mineralų 
preparatai dera tarpusavyje ir nesu-
kelia pavojingų šalutinių poveikių, 
galima pasitikrinti ir „Gintarinėje 
vaistinėje“, kur veikia speciali 
vaistinių preparatų suderinamumo 
programa.

Kai kuriais atvejais vitaminų 
ar mineralų derinys kaip tik yra 
naudingas norint stiprinti sveikatą. 
Pavyzdžiui, vitaminas E apsaugo A 
vitaminą nuo oksidacijos žarnyne ir 

audiniuose. Todėl šiuos abu prepara-
tus vertėtų vartoti kartu – trūkstant 
vitamino E, nebus įsisavinamas ir 
reikiamas vitamino A kiekis.

Atšalus orams padidėja susido-
mėjimas tokiais mikroelementais 
kaip cinkas ir selenas. Cinkas ska-
tina normalų plaukų ir nagų augimą, 
stiprina imuninę sistemą, mažina 
reumatizmo, virškinamojo trakto 
opaligės išsivystymo riziką, lėtina 
senėjimo procesus.

Tačiau per didelės cinko dozės 
trukdo įsisavinti varį, mažina ,,ge-
rojo‘‘ cholesterolio kiekį ir trukdo 
formuotis raudoniesiems kraujo 
kūneliams. 

(Nukelta į 6 psl.)

Vitaminai  ir  mineralai:  
per  didelės  dozės  gali  būti  žalingos
Imuniteto stiprinimą ir apsaugą nuo peršalimo ligų šiandien nemaža dalis šalies gyventojų 

vis dar sieja su stebuklingą poveikį žadančiais preparatais. Tačiau sveikatos specialistai at-
kreipia dėmesį ir į kitą problemą – neatsakingą vitaminų ir mineralų vartojimą: per didelės ar 
nesuderintos šių preparatų dozės gali ne tik nepadėti sveikatai, bet ir veikti kaip nuodai.

Vitaminų ir mineralų perdozavimas yra toks pat pavojingas kaip 
ir jų trūkumas.

Nulinė oro temperatūra yra puiki 
terpė ligų sukėlėjams plisti. Į kovą 
su virusais ir bakterijomis pasitel-
kiant įvairias imuninės sistemos 
apsaugos ir grūdinimosi priemones, 
svarbiausia neprisidaryti sau dar 
daugiau žalos.

„Mieguistumas, nuovargis, su-
mažėjęs aktyvumas, depresyvi nuo-
taika, žemas kraujospūdis, galvos ar 
sąnarių skausmas, peršalimo ligos 
yra dažniausi sveikatos sutrikimai, 
kuriais skundžiasi Lietuvos gyven-
tojai šaltuoju metų sezonu. Į abi 
puses svyruojanti temperatūra yra 
pati žalingiausia imuninei sistemai, 
nes normaliam žmogaus organizmui 
reikia maždaug 1–2 dienų, kad pri-
sitaikytų prie kintančių oro sąlygų, 
o neužsigrūdinęs žmogus, susidūręs 
su šaltesniu oru ar vandeniu nei jo 
organizmo adaptacinės galimybės, 
gali susirgti. Kad būtume atsparesni, 
verta pasitelkti grūdinimąsi, – sako 
vaistininkė Laura Vanagaitė.

Grūdinimasis padeda išvengti 
kvėpavimo sistemos ligų aktyvin-
damas T limfocitus, apsaugančius 
organizmą nuo infekcijos, padidi-
na kūno budrumą, mažina stresą, 

gerina kraujotaką, padeda greičiau 
atsistatyti raumenims.

Tad maudymasis po šaltu vande-
niu ištisus metus yra puiki atgaiva 
protui ir kūnui. Po šilto dušo kūnas 
kurį laiką tampa tingus, o šalto van-
dens terapijos suteikia energijos.

Siekiant stiprinti imunitetą, nuo-
sekliai grūdintis ar tiesiog dieną pra-
dėti produktyviai ir žvaliai, galima 
rinktis vadinamąjį Džeimso Bondo 
rytinį šilto-šalto vandens dušą.

Daugeliui vien nuo minties apie 
šaltą dušą ryte per kūną bėgioja 
šiurpuliukai, ypač šaltojo sezono 
metu. Todėl pradėti grūdintis reiktų 
nuosekliai ir iš lėto.

Pradėti grūdintis galima nuo apsi-
trynimų, apsipylimų šaltu vandeniu. 
Vėliau jau galima pereiti prie kon-
trastinio dušo, vėsaus ir ledinio dušo. 
Po grūdinimosi procedūrų visuomet 
rekomenduojama apsitrinti šiurkščiu 
rankšluosčiu, kad oda paraustų.

Grūdintis reiktų pradėti nuo kojų 
pirštų galiukų leidžiant šiltą srovę 
ir po truputį mažinant temperatūrą. 

Nuoseklaus grūdinimosi rekomen-
dacijomis ypač reikėtų vadovautis 
žmonėms, turintiems aukštą kraujo 
spaudimą, kitų rizikų susirgti širdies 
ir kraujagyslių ligomis.

Taip pat svarbu ilgai neužsibūti 
šaltame ore, nepiktnaudžiauti ilgu 
maudymusi vandens telkiniuose po 
pirties. Pradedantiesiems rekomen-
duojama bent jau po pirmojo išėjimo 
iš pirties neskubėti į eketę, pratinti 
kūną iš lėto.

Peršalimas ar kvėpavimo takų 
ligos gali užklupti bet kuriuo metu, 
todėl verta imuninę sistemą stiprinti 
ne tik grūdinantis, bet ir nepamirš-
tant mineralų bei mikroelementų, 
įvairios ir subalansuotos mitybos: 
į maisto racioną įtraukti įvairių sė-
klų, ypač moliūgo, riešutų. Tuomet 
organizmas gauna reikiamą kiekį 
cinko, kuris irgi svarbus imuninei 
sistemai. Ežiuolės turintys prepara-
tai taip pat padeda palaikyti stiprią 
imuninę sistemą. Juos šaltuoju 
periodu reikėtų vartoti bent jau 
porą mėnesių.

Tai  įdomu Vaistininkė  pataria  išbandyti 
Džeimso  Bondo  dušą
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• Seimas priėmė LR Sodininkų 
bendrijų įstatymo pataisas, kurių 
laukė daugiau nei 228 tūkst. Lietu-
vos sodininkų bendrijų gyventojų. 
Pakeitimai apibrėžia anksčiau įsta-
tymais nereglamentuotas arba ne-
pakankamai apibrėžtas sodininkų 
bendrijų gyvenimo sritis. Nuo šiol: 
sodų keliai, vandens ir nuotekų 
tinklai bus perduodami prižiūrėti 
ir tvarkyti savivaldybėms, visi sodų 
teritorijoje gyvenantys asmenys 
turės proporcingai mokėti už sodo 
bendrijų teritorijose esančio ben-
drojo naudojimo turto priežiūrą ir 
išlaikymą, o sodų teritorijoje galės 
būti vykdoma tik ta veikla, kuri 
nedarys žalos kitų asmenų turtui ir 
gyvenamajai aplinkai. 

•  Seimo narys dar kartą susitiko 
su daugiau kaip 1000 gyventojų 
parašų surinkusiais Puskelnių ir ap-
linkinių kaimų gyventojų atstovais. 
Nepakeliamu triukšmu ir svylančių 
padangų kvapu besiskundžiantys 
,,Miami drift“ trasos kaimynys-
tėje gyvenantys žmonės neketina 
taikstytis su automobilių šoninio 
slydimo sporto entuziastų elgesiu 
ir grasinimais. D. Gaižauskas gy-
ventojus informavo apie pasitarimo 
su atsakingų institucijų vadovais 
metu priimtus ir jau vykdomus 
sprendimus. Artimiausiu metu D. 
Gaižauskas susitiks su „Miami 
drift“ ir Lietuvos automobilių spor-
to federacijos atstovais.

• Seimas pritarė, kad jau kitais 
mokslo metais visi priešmokykli-
nukai ir pirmokai būtų maitinami 
nemokamai. Todėl nuo kitų metų 
sausio 1 d. projektas bus išbando-
mas 251 mokykloje 49 savivaldy-
bėse, o nuo rugsėjo 1 d. jau veiks 
visoje Lietuvoje.

• Seime priimti Šalpos pensi-
jų įstatymo pakeitimai, kuriems 
įsigaliojus, didės šalpos senatvės 
pensijos tiems senatvės pensijos 
amžiaus sulaukusiems asmenims, 
kurie dėl objektyvių priežasčių ne-
galėjo dirbti ir įgyti minimalaus (15 
metų) stažo socialinio draudimo 
senatvės pensijai gauti. Taigi padi-
dėjus šalpos pensijų bazės dydžiui, 
šalpos išmokos, priklausomai nuo 
išmokos rūšies ir gavėjų kategori-
jos, padidėtų nuo 4 iki 18 eurų.

• Seime pritarė Neapmokesti-
namojo pajamų dydžio augimui. 
NPD didės kasmet, todėl 2020 
m. neapmokestinama mokesčiais 
pajamų suma pasieks 350 eurų, o 
2021 m. – 400 eurų. NPD didinimas 
apytiksliai palies apie 21 proc. arba 
230 tūkst. visų šalies dirbančiųjų.

• Seime buvo pritarta valstybės 
ir savivaldybių įstaigų darbuotojų 
darbo apmokėjimo bei valstybės 
politikų, teisėjų, valstybės pa-
reigūnų, valstybės tarnautojų ir 
valstybės ir savivaldybių biudže-
tinių įstaigų darbuotojų pareiginės 
algos didinimui. Tai reiškia, jog 
įgyvendinama 2019 m. liepos 10 
d. pasirašyta nacionalinė kolekty-
vinė sutartis, pagal kurią numatyta 
didinti bazinę algą iki 176 eurų ir 
nuo 2020 m. sausio 1 d. pakelti A, 
B ir C pareigybių lygių minimalius 
koeficientus bei panaikinti švie-
timo sektoriaus darbuotojų algos 
koeficientų „šakutes“. Tam iš viso 
pirminiame biudžeto projekte nu-
matyta 127,4 milijono eurų.

• Minint Tarptautinę antikorup-
cijos dieną. D. Gaižauskas prisijun-
gė prie visame pasaulyje rengiamų 
akcijų antikorupcijos temomis. 

Seimo  nario  Dainiaus  Gaižausko 
savaitės  darbų  apžvalga

Matydami didelį visuomenės susidomėjimą LR Seimo nario veikla, viešinamais darbais ir Seimo 
sprendimais, tęsiame jau tradicine tampančią rubriką. Praėjusią savaitę D. Gaižauskas daug dė-
mesio skyrė 2020 m. biudžetui, taip pat daug laiko praleido Marijampolės biure, kur vyko svarbūs 
susitikimai ir socialinės iniciatyvos. 

Mokytojos Violetos Rudienės 
kvietimu lankėsi Marijampolės 
„Šaltinio“ progimnazijoje, kur 
skaitė paskaitą apie korupciją, jos 
formas ir ką derėtų daryti susidūrus 
su šiuo reiškiniu. Mokiniai ypač 
aktyviai domėjosi antikorupcijos 
tema ir Seimo nariui uždavė dau-
gybę klausimų. Dėkojame mokyk-
los bendruomenei už kvietimą 
ir suteiktą galimybę pasidalinti 
sukaupta patirtimi ir žiniomis.

• D. Gaižauskas savanoriavo 
jau 13 metų vykstančioje akcijoje 
„Maltiečių sriuba“. Seimo narys 
dėkojo savanoriams, kurie rūpinasi 
vienišais senjorais. 

Dainiaus GAIŽAUSKO
biuro informacija

Užs. 1415.

(Atkelta iš 1 psl.)
Jų administracijos užsako eglu-

čių darboviečių papuošimui. Me-
delyno darbuotojai paruošę mažų 
dekoratyvinių eglučių vazonuose, 
kuriomis siūlo puošti kabinetus, 
namus, ypač jeigu vietos nėra daug. 
Nedideles eglutes galima statyti ant 
palangių, darbo stalo. 

Įpusėjus gruodžiui į medelyną 
suka pavieniai gyventojai. Daugiau-
sia tie, kurie laikosi tradicijų ir eglu-
tes puošia likus savaitei iki Kūčių. 
„Žmonių poreikiai įvairūs. Vieni 
pageidauja eglučių vazonuose, nes 
tokių Kalėdų puošmenų nereikia 
išmesti. Tinkamai per žiemą laikius 
eglutę, pavasarį gali pasodinti savo 
sklype, o per kitas Kalėdas vėl so-
dinti į vazoną ir puošti. Tik būtina 
tokią eglutę prižiūrėti. Namuose 
nestatyti vazono prie radiatoriaus, 
purkšti šakeles vandeniu, laistyti. 
Pasibaigus šventėms, neišnešti 
vazono su eglute į šaltį, o leisti 
medeliui pamažu adaptuotis, kad 
būtų kuo mažiau temperatūros svy-
ravimų“, – pasakojo medelyno virši-
ninkas. Nemažai gyventojų perka ir 
kirstines eglutes. Jų įvairovė didelė. 
Į butą, jeigu vietos nedaug, galima 
įsigyti mažesnių medelių. Į erdvius 
namus, jeigu eglė puošiama hole, 
tiks ir aukšta žaliaskarė. Didžiulės 
eglės keliauja į mokyklas, darželius, 
senelių namus.

Šiemet, kadangi kaip niekad opi 
gamtos tausojimo problema, žmo-
nės diskutuoja, ar kertant šventėms 
eglutes, kurios vėliau išmetamos, 
nedaroma žala gamtai. Medelyno 
viršininkas D. Petravičius mano, 
kad parsivežus iš medelynų ar urė-
dijų kirstinį medelį į namus, gamta 
neskriaudžiama. Eglutės Kalėdoms 
auginamos specialiose plantacijose, 
jos niekada nekertamos miške ten, 
kur dar gali sėkmingai augti, nebent 
ruošiamos kirtavietės. „Eglutės yra 
specialiai auginamos Kalėdoms 
arba kertamos tik ten, kur galima, 
tad gražiausias švenčių tradicijas ga-
lima puoselėti ir medeliais džiaugtis 
atsakingai. Dabar eglutes po švenčių 
surenka ir nuveža kurą gaminan-
čioms įmonėms, tad gamtai jokios 
žalos“, – sakė D. Petravičius. 

Taip pat medelyne visuomet ga-
lima įsigyti namų papuošimui eglių, 
pušų šakų. Pasak viršininko, kėnių 
medelynas neaugina, nes šis medis 
neatsparus šalčiui.

Kainos beveik nesikeitė
Šiais metais kalėdinių medelių 

kainos panašios kaip ir pernai: 
paprastosios eglutės iš miško, 
priklausomai nuo rūšies ir dydžio 
(nuo 0,5 m iki 4 m ir aukštesnės), 

kainuoja nuo 2 iki 35 eurų, užaugin-
tos plantacijose – nuo 5 iki 40 eurų. 
Plantacijose užaugintų sidabrinių 
eglučių kaina – nuo 10 iki 100 
eurų. Pavyzdžiui, vazone išauginta 
iki metro dygioji (sidabrinė) eglė 
kainuoja 8–11 eurų. Nuo 1 metro 
iki 1,5 m eglutės kainuoja 15–20 
Eur. Aukštesnė kaip pusantro metro 
– 40 Eur.

Paprastosios 1,5–2 m eglės 
vazonuose kainuoja 25 Eur. Už 
didesnę nei du metrai eglutę teks 
mokėti 40 Eur.

Už nukirstą sidabrinę eglę iki 
metro prašoma 8 eurų. Už didesnę, 
1–1,5 m – 13 Eur, nuo pusantro iki 
dviejų metrų – 18 Eur. Paprastoji 
nukirsta eglutė iki metro kainuoja 
2 Eur, nuo metro iki pusantro – 3 
Eur. 

Gyventojai, norintys namus 
šventėms pasipuošti eglės šaka, 
pasigaminti Kalėdų puokštę ar nu-
sipinti vainiką, gali įsigyti eglių ar 
pušų šakų, kurių kaina svyruoja nuo 
0,5 iki 1,5 euro.

Norėdami nusipirkti eglutę gy-
ventojai į medelyną gali kreiptis dar-
bo metu. Jų patogumui dalis įmonės 
padalinių ir medelynų prieššven-
tiniu laikotarpiu penktadieniais ir 
šeštadieniais dirbs ilgiau.

Miškininkai prašo 
nežaloti gamtos

Pasak Valstybinių miškų urėdi-
jos Kazlų Rūdos regioninio padali-
nio vadovės Rūtos Varnagirienės, 
kirstomis eglutėmis prekiaujama 
ne tik medelyne, bet ir Šunskų, 
Sasnavos, Varnabūdės, Kalvarijos 
girininkijose. Gyventojai kviečiami 
kreiptis į girininkus, kurie padės 
išsirinkti eglę. 

Miškininkai ragina gyventojus 
nesavavaliauti miške ir nekirsti 
patiems medelių. Tuos, kurie neturi 
galimybės įsigyti miško eglutės, 
miškininkai kviečia apsilankyti 
tradicinėje akcijoje „Parsinešk 
Kalėdas į savo namus“, kuri šiais 
metais vyks gruodžio 19 dieną. Jos 
metu nemokamai bus dalijamos 
ne tik eglės šakos, bet ir kankorė-
žiai. Pasak Rūtos Varnagirienės, 
Marijampolės regione šakos, kaip 
ir pernai, bus dalijamos Marijam-
polėje, Kazlų Rūdoje, Kalvarijoje, 
Vilkaviškyje. Praėjusiais metais 
buvo išdalinta daugiau nei 100 tūkst. 
eglišakių – tai rodo, kad ši akcija 
gyventojų yra laukiama. Ir tai, anot 
miškininkų, puiki galimybė visiems 
gyventojams prisidėti prie gamtos 
tausojimo.

Loreta TUMELIENĖ
Ričardo PASILIAUSKO 

nuotraukos

Kokią  eglutę  Kalėdoms  
puošime  šiemet?

Jūrės medelyne jau prekiaujama eglutėmis vazonuose.

Ties šiauriniu Marijampolės ap-
važiavimu, prie pat automagistralės, 
šiemet pradėjo veikti 3000 kvadrati-
nių metrų asfalto aikštelė lenktyni-
ninkų ir automobilių sporto mėgėjų 
treniruotėms. „Majami Driftland“ 
– taip šią vietą pavadino kauniečiai 
šonaslydžio bendruomenės atstovai 
Antanas Kyguolis ir Vygantas Rim-
kus. Anot jų, Lietuvoje tokių vietų 
nedaug – galima ant vienos rankos 
pirštų suskaičiuoti, tad ji susilaukė 
daug susidomėjimo, daug norinčių 
treniruotis. 

Vis dėlto vos pradėję savo veiklą 
lenktynininkai sulaukė aplinkinių 
gyventojų nepasitenkinimo riaumo-
jančių sportinių automobilių ir cy-
piančių padangų keliamu triukšmu. 
Kai kurie dėl to esą net savaitgaliais 
su vaikais specialiai iš namų išva-

žiuojantys. Ne vienas jų tvirtina, esą 
gyvenimas šios aikštelės kaimynys-
tėje tapo itin nepatogus. Triukšmas 
girdisi ne vien arčiausiai esančiuose 
sodų bendrijos gyventojų namuose, 
bet ir tolimesniuose Puskelniuose, 
ir Pietarių kaime. Viena iš aikštelės 
kaimynystėje gyvenančių šeimų 
prasitarė, esą bendraujant su ten dir-
bančiais žmonėmis šiems pasiūlyta 
keltis į vienkiemį. 

Gyventojai surinko 328 para-
šus, kurie įteikti merui, Apskrities 
vyriausiajam policijos komisariatui 
(AVPK) ir Nacionalinio visuome-
nės sveikatos centro Marijampolės 
departamentui. Po mero iniciatyva 
surengto visų suinteresuotų pusių 
susitikimo nuspręsta nuo lapkričio 
15 dienos dviem savaitėms nutraukti 
treniruotes ir varžybas, o sportinin-

Sportinių  automobilių  keliamas  triukšmas – 
galvos  skausmas  aplinkiniams  gyventojams

kų veikla nelegalioje trasoje būtų 
traktuojama kaip chuliganiškas 
vairavimas arba visuomenės rimtį 
trikdanti veikla. Neturint leidimo už 
minėtą veiklą gali būti baudžiama 
Administracinių teisės pažeidimų 
kodekso (ATPK) ir Kelių eismo 
taisyklių (KET) numatyta tvarka. 
„Mes ne prieš sportą ar turiningą 
laisvalaikio praleidimą, mes už ap-
linkinėse gyvenvietėse gyvenančių 
žmonių Konstitucinę teisę į poilsį ir 
sveikatą“, – teigė tada apie tai soci-
aliniame tinkle paskelbęs Savival-
dybės administracijos direktoriaus 
pavaduotojas Valdas Tumelis. 

„Gerbiu visas sporto šakas ir 
visuomet stengiuosi palaikyti spor-
tininkus. Suprantu, kad „driftas“ 
tikrai turi savo gerbėjų būrį ir kad 
taip lavinami vairavimo įgūdžiai. 
Tačiau aplink šią aikštelę gyvenan-
tys žmonės kenčia ir į tai negalima 
nekreipti dėmesio. Ieškosime gali-
mybės užtikrinti gyventojų ramybę 
ir poilsį“, – susidariusią situaciją 
pakomentavo ir Marijampolės savi-
valdybės meras Povilas Isoda.

Savivaldybė patarė sportinin-
kams ieškotis vietos kitur, pavyz-
džiui, automobilių turguje Gamyklų 
gatvėje. 

(Nukelta į 7 psl.)
„Majami Driftland“ nuotrauka
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Šviesi, skaidri, pilna džiaugsmo 
fotografijų paroda atidaryta Mari-
jampolės kultūros centro pirmame 
aukšte. Paklaidžiojęs tarp didelio 
formato nuotraukų, kuriose – vasa-
ros žaluma, vaikų džiaugsmas, daug 
spalvų ir ne mažiau... paslapties, 
užmiršti, kad pravėrus duris apsups 
pilkuma ir žvarba. Ir dar pagalvoji, 
kad būdamas gamtoje vasarą ar 
pavasarį apie jos stebuklingą grožį 
dažnai nė negalvoji...

Apie tai, kad jauna fotografė 
Greta Blažė artėjant vasarai subūrė 
įvairius gražius dalykus kuriančias 
bei gerų idėjų turinčias jaunas 
moteris bendram projektui, „Suval-
kietyje“ buvome rašę. Tas projektas 
– fotosesija Šunskų miške „Laumių 
pasaka“, kurios rezultatu galima 
džiaugtis iki sausio pradžios. Tai 
pirmasis šios autorės viešas pasi-

Kūrinio idėja: pasaulį galime 
puoselėti lyg rojaus sodą...

Gamta, jos formos ir išsaugoji-
mo būtinybė tebėra tarp vyraujančių 
šios menininkės temų ir prioritetų. 
Sienų tapyba ir originalūs projek-
tai, nepaliaujamas noras papuošti 
savo miestą – tuo Ieva gyvena ir 
šiandien. „Dažnai užkliūva kokia 
probleminė, atoki vieta, kuri, jeigu 
nesutvarkoma, traukia asocialius 
asmenis. Tuomet iškyla klausimas, 
kaip būtų galima tą vietą pakeisti į 
gera“, – sako Ieva. 

Tačiau visai neseniai meninin-
kė įdomia, spalvinga instaliacija 
papuošė visai ne apleistą ir ne nuo-
šalią vietą. Instaliacija „Adaptuoti 
augalai“ šiuo metu vis dar puošia 
P. Kriaučiūno viešosios bibliotekos 

Čia  MŪSŲ  Sūduva

skaitytojų aptarnavimo skyrių. Tai – 
neseniai vykusio festivalio „Realios 
virtualybės 2“ dekoracija.  

Ieva pasakoja, kad festivalio 
rengėjai pageidavo nemažos ins-
taliacijos ir minimalių medžiagų 
sąnaudų. Pati autorė norėjo atkreipti 
dėmesį į gamtos reikšmingumą. Tad 
kilo mintis sukomponuoti medžių 
šakas ir nupurkšti jas ryškiaspalviais 
dažais. Rezultatas – spalvingas vir-
tualios realybės įspūdis. 

Instaliacija „Adaptuoti auga-
lai“, autorės aiškinimu, glaudžiai 
susijusi su šių dienų globaliomis 
aplinkosaugos temomis, požiūriu į 
mus supančią augmeniją, genetines 
modifikacijas bei gamtos gebėjimą 
adaptuotis įvairiomis sąlygomis. 

(Nukelta į 6 psl.)

...kuriuose gali braidžioti po 
pusnynus, atrasti savo vaikystės 
džiaugsmų ir liūdesio šukes ar dar 
visai gražų (nepaisant solidaus 
amžiaus) arkliuką ar kitą žaislą; čia 
gali nuskęsti samanų pataluose, o 
pabusti ant šilko pagalvėlių – kaip 
princesė. Gali tik akis paganyti, bet 
gali ir sustoti, įsižiūrėti, pajusti pa-
slaptingą dvelksmą... Pastaraisiais 
metais prieš didžiąsias metų šventes 
mums vis trūksta baltumo – pašykšti 
jo gamta.  

(Nukelta į 6 psl.)
Ričardo PASILIAUSKO 

nuotraukos 

vyksta Marijampolėje, kuo gyvena 
jaunimas. 

Parodos atidaryme, į kurį, be 
kitų, susirinko ir šių fotografijų he-
rojės su mamomis, autorė sakė, kad 
idėja kilo iš noro sukviesti gabias 
šio krašto kūrėjas, kurių dauguma 
dirba namuose, žinomos virtualioje 
erdvėje, bendram tikslui. Dalyvavo 
dešimt įvairius meniškus dalykus 
kuriančių moterų – kiekviena įnešė 
savo indėlį, kuriant dekoracijas, 
išgaunant norimą atmosferą. „Norė-
josi, kad išliktų kažkas konkretaus, 
o artėjant šventėms ir paskatinti 
džiaugtis savo kūryba, atsisakyti 
komercinių, kažkieno siūlomų 
Kalėdų. Viską galime susikurti.“ 
Ir nors nuotraukose – vasara, bet 
pasaka tinka ir žiemos šventėms. 
Nes yra paslaptis – kažkur ten jus 
stebi laumės...

Nijolė LINIONIENĖ
Ričardo PASILIAUSKO 

nuotraukos

Marijampolė  garsėja 
sienų  tapyba

Jauna marijampolietė menininkė Ieva Olimpija Voroneckytė dau-
geliui gerai žinoma dėl savo užkrečiančio kūrybiškumo, įgyvendintų 
originalių iniciatyvų Marijampolėje. Jos specializacija – tapyba ant 
sienų. Ne vieną nykoką, pilką erdvę ji yra pavertusi meno kūriniu. 
Ieva – Marijampolės centre esančioje požeminėje perėjoje akį džiu-
ginančios Veidasienės sumanytoja ir autorė. Mes prie šio origina-
laus projekto jau pripratome, tačiau juo nepaliauja gėrėtis miesto 
svečiai. Ieva daugiausia prisidėjo ir prie to, kad praėjusiais metais 
penkiaaukštis R. Juknevičiaus gatvėje buvo pripažintas gražiausiu 
renovuotu daugiabučiu visoje Lietuvoje. Menininkė ant namo sienos 
sukūrė „Gyvybės medį“.

Parodos Baltieji  advento  sapnai...

Keletas parodos autorių su lankytojais ruošiasi peržengti sapnų karalystės slenkstį...

Parodos kampelis – tik vienas iš daugelio skirtingų.

„Laumių  pasaka“  –  jaunos  autorės  debiutas

Greta Blažė sakė, kad parodos atidarymo diena jai labai svarbi: 
pirmą kartą taip plačiai eksponuoja savo darbus.

Instaliacija „Adaptuoti augalai“, sukurta festivaliui „Realios vir-
tualybės 2“ , kviečia pamąstyti, koks svarbus mums ryšys su gamta 
ir siekimas ją išsaugoti.

Su laumėmis žaidusios fotosesijos dalyvės...    
Apleista elektros pastotė Kokolos gatvėje ištapyta mistiniais gyviais. 

Piešiniai sukurti pagal žymaus Indonezijos menininko eskizus.

rodymas, nors projektų ir įvairių 
veiklų būta ir daugiau. Greta domisi 
ir etnokultūra, jai ne tas pats, kas 
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Baltieji  
advento  
sapnai...

Piešiniai ant lopšelio-darželio „Rūta“ fasadų sukurti pagal Lietu-
vos karpinių klasikės Julijos Daniliauskienės kūrinius.

Ieva Olimpija Voroneckytė nepaliauja stebinti 
originaliomis idėjomis.

Marijampolė  garsėja  sienų  tapyba

(Atkelta iš 5 psl.)
Gelstančios gluosnių šakos 

buvo kerpamos Pašešupio parke, 
upės prieigose. Kiekvienam me-
džiui mintimis ar garsiai tariamais 
žodžiais Ieva sako dėkojusi už tei-
kiamą žaliavą meninei kūrybai. Taip 
norėjusi išlaikyti didžiulę pagarbą 
šiai gyvybės formai. 

Šakelių dažymo ir rišimo proce-
sas truko keliolika dienų ir privertė 
susimąstyti apie žmogaus ir gamtos 
ryšį, įvairius mūsų santykių su 

gamta aspektus, 
vartotojiškumą, 
žmonių troš-
kimą grožėtis 
ir puošti savo 
aplinką. Norė-
tųsi, kad apie 
tai pagalvotų ir 
žiūrintys į ins-
taliaciją. 

Meninė es-
tetika yra svar-
bi mūsų kas-
dienybės dalis, 
tačiau neretai 
kyla klausimas 
– kaip rasti ba-
lansą ir vardan 
laikino efekto, 
grožio ar sava-
naudiško kom-
forto nepaaukoti 
ilgalaikių verty-
bių ir augme-
nijos gyvybi-
nės energijos...  
„Marijampolės 
Pašešupio par-
ko dabartinis 
a tnauj in imas 
yra puikus pa-
v y z d y s ,  k a i 
žmogaus inte-
resai iškeliami 
aukščiau gam-
t o s  pore ik ių 
– iškirsti visi 
krūmai, buvę 
paukščių buvei-

nėmis, pernelyg nugenėti ir išpjauti 
medžiai, bus tiesiami nauji takai... 
Ir visa tai – dėl žmonių estetinio 
suvokimo. O gamta juk nukenčia“, 
– savo įžvalga dalijasi menininkė. 
Žmogus – neatsiejama gamtos 
dalelė, turinti ypatingą sąmonę, 
kuri gali šį pasaulį puoselėti lyg 
rojaus sodą arba jį naikinti, arba 
perkurti dar kitokia linkme. Tad 
ateitis – realybė ir virtualybė – yra 
mūsų pačių rankose ir priimamuose 
sprendimuose.

Papuošta dar keletas fasadų
Šiais metais Marijampolėje 

gamtos tema Ieva sukūrė dar keletą 
sienų piešinių. Papuošti du lopšelio 
-darželio „Rūta“ (Draugystės g. 
5A) fasadai. Piešiniai sukurti pagal 
Lietuvos karpinių klasikės Julijos 
Daniliauskienės kūrinius, vadinasi 
„Griežlės giesmė“ ir  „Pasakų 
miestas. Po medžiu“ . Pagražinta ir 
apleista elektros pastotė (Kokolos g. 
2A). Padedant Kultūros centrui jos 
sienas pavyko transformuoti į misti-
nių gyvių, knygų ir žydinčios širdies 
siužetą – pagal žymaus Indonezijos 
menininko, kurio slapyvardis Ana-
gard, eskizus. Šiuos piešinius kurti 
padėjo Marijampolės moksleivių 
kūrybos centro ir Sūduvos gimna-
zijos jaunimas, surengtos Gatvės 
meno mokyklos metu.

Į įvairius menus Ieva sako žiū-
rinti kaip į kovos su blogiu priemo-
nes. Yra atlikta nemažai socialinių 
tyrimų, kurių metu paaiškėjo, kad 
probleminėse miestų, miestelių vie-
tose sukurtas viešųjų erdvių menas 
daro įtaką nusikalstamumo, smurto 
mažėjimui. Be to, meno apraiškos, 
kaip ir gamtos grožis gydo ne tik 

(Atkelta iš 3 psl.)
– Mačiau, kad išgėrusi vaistų ir 

arbatos mergaitė pradėjo prakaituoti, 
užsnūdo, būklė lyg ir palengvėjo. 
Visgi prieš išvažiuodama net keletą 
kartų pakartojau, kad geriau būtų 
važiuoti į ligoninę. Tačiau atsakymas 
buvo toks pat – neigiamas (tėvo 
atsisakymas vežti dukrą į ligoninę 
patvirtintas parašu greitosios pagal-
bos iškvietimo dokumentuose – aut. 
past.). Dar kartą priminiau – jei mer-
gaitei pablogėtų, nelaukite, kvieskite 
greitąją arba patys vežkite į priėmi-
mą“, – sakė R. Plečkaitienė.

Medikė atvirai prisipažino, kad 

Konfliktas,  kurio  lyg  ir  nebuvo...

Vitaminai  ir mineralai:  
per  didelės  dozės  gali  būti  žalingos

(Atkelta iš 3 psl.)
Organizme susidarius seleno 

pertekliui, gali prasidėti artritas, 
lūžinėti nagai, skaudėti raumenis, 
pablogėti inkstų ir kepenų veikla.

Pasitelkti vitaminus bei minera-
lus derėtų po įvairių ligų, traumų, 
kai organizmas yra nusilpęs, taip 
pat patiriant didelį fizinį ar protinį 
krūvį. Vienas mėgstamiausių mi-
neralų, kurio vartojimas nekinta 
nei žiemą, nei vasarą – magnis. Tai 
labai svarbus širdies ir kraujagyslių 
sistemos funkcionavimui skirtas 

(Atkelta iš 5 psl.)
Ir jau ne pirmą kartą išradingo-

sios „Mūzos“ klubo moterys bent 
keletui savaičių padovanoja žiemos 
(ir ne tik) viziją ir... iliuziją.

„Kalėdiniai sapnai“ – taip va-
dinasi šių metų paroda. Joje savo 
išmonę, rankų miklumą ir subtilų 
skonį į vieną didžiulį kūrinį sujungė 
Rita Dijokienė, Ernesta Boželytė-
Liobienė, Gitana Vyšniauskienė, 
Danguolė Kučinskienė, Kristina 
Venslauskienė, Rasa Michailovienė, 
Birutė Labutytė ir Onutė Surdokie-
nė. Visos marijampolietės, o prie 
jų sumanymo ir darbų puikiai dera 
viešnios – fotografės Jūratės Vilkelės 
didelio formato nuotraukos, kuriose į 
paslaptingą pasaulį kviečia elfai... 

Klubo vadovė O. Surdokienė, 
kviesdama į kelionę po sapnų pasaulį 
ir sveikindama su paroda, sakė: „Ati-
daroma šiuo, ypatinguoju, advento 
laiku ji ypatinga, ir kiekviena iš joje 
dalyvaujančių autorių yra taip pat 
ypatingos, nes visos unikalios, išskir-
tinės kūrėjos. Tokie pat išskirtiniai, 
atpažįstami pagal braižą ir kiekvienos 
darbai. Tad juo smagiau, kad rastas 
bendras vardiklis, jungiamoji grandis 
– šiemet tai sapnų gaudyklės.“ Tai jos 
padėjo „sugaudyti“ fantazijos šuorus, 
ilgas kruopštumo valandas, netikėtus 
minties vingius, ir ruoštasi tam buvo 
ilgai – nuo pat vasaros... Popierius 
ir siūlai, gamtinė ir įvairios kitos 
medžiagos, veidrodžiai, stebuklingos 
lempos, originalūs autoriniai žaislai 
ir daug švieselių – viskas susipina ir 
kviečia atsikvėpti, pafantazuoti (o gal 
ir pabandyti?) pačiam.

...Ir nežiūrėkite skeptiškai į 
sapnų gaudykles – stebuklingieji 
švenčių vakarai ir naktys dar tik 
artėja... O paroda Kultūros centro 
antrame aukšte veiks iki sausio 11 
dienos.

Nijolė LINIONIENĖ

kūnus, bet ir sielas.  
Išvengti kičo

Sienų tapybos pavyzdžių mūsų 
mieste – jau gana nemažai. Juos 
kuria ne tik Ieva. Daugiausia tokių 
kūrinių miestui dovanoja į tarptau-
tinį meno simpoziumą „Malonny“ 
suvažiuojantys menininkai ir pats 
jo kuratorius Rėjus (Ray) Bartkus, 
gyvenantis Niujorke. Kai kurie iš šių 
kūrinių – labai originalūs, įkvepian-
tys, puošiantys. Vis dėlto pasigirsta 
minčių, kad miesto sienos jau perne-
lyg „apipieštos“. Kiekvieno savitas 
supratimas – sutikti su tuo, ar ne. 
Tik ri meno pavyzdžiai, kurių nema-
žai mūsų mieste, ir puošia, ir pakylė-
ja mus nuo kasdienybės. Tačiau, ko 
gero, savaip teisūs ir bijantieji kičo. 
Kokį kūrinį, kokį siužetą piešti, 
rasti jam tinkamą vietą – tai labai 
svarbūs sprendimai, kad išvengtume 
neskoningumo ir neprasilenktume 
su saiku. Ko gero, atranka turėtų 
būti didelė, sprendimai priimami 
kompetentingų žmonių.

Jolanta RAČAITĖ
Nuotraukos 

Ričardo PASILIAUSKO
 ir autorės

maisto papildas. Nuo magnio pri-
klauso energijos ir medžiagų apy-
kaita, nervinio impulso raumeninis 
perdavimas, centrinė nervų sistemos 
veikla, kaulų ir nervų sistemos svei-
kata. Magnio stoka yra susijusi su 
organizmo uždegimo reakcijomis ir 
gali sukelti raumenų traukulius.“

Per didelis kiekis magnio taip 
pat gali sukelti pašalinį poveikį, pa-
vyzdžiui, laisvinti vidurius, sulėtinti 
širdies ritmą, paskatinti nuovargį, 
pykinimą. Sergant inkstų ligomis, 
be gydytojo paskyrimo magnio pre-

neramia širdimi pacientę namuose 
palikusi. Todėl pati dar kartą telefonu 
paskambino motinai, siūlė netgi spe-
cialiai greitosios pagalbos automobilį 
atsiųsti, bet atsakymas buvo toks 
pat: į ligoninę nevažiuosią. Daugiau 
niekuo padėti ji negalėjusi.

Pašnekovė sakė, kad šis paci-
entės motinos skundas – jai labai 
didelis netikėtumas. Juk nebuvo nei 
konflikto, nei kažkokio nepasitenki-
nimo požymių.

„Į savo darbą žiūriu labai at-
sakingai, pareigas irgi visuomet 
stengiuosi vykdyti taip pat. Nuolat 
tobulinu profesijos žinias, tikrai 

paratų vartoti apskritai nereikėtų. 
Iš vitaminų populiariausias 

yra vitaminas D, kuris reikalingas 
kalciui įsisavinti, padeda palaikyti 
kaulų ir dantų sveikatą. Vaikai dėl 
šio vitamino trūkumo gali susirgti 
rachitu, jiems blogai auga dantys 
ir nagai, suglemba raumenys, pa-
didėja pilvas. Tačiau per didelis šio 
vitamino kiekis gali netgi apnuodyti 
organizmą, paskatinti galvos skaus-
mus ir apetito stoką.

Rita ŽAKAITĖ

nuoširdžiai stengiuosi padėti pa-
cientui, jo artimiesiems. Taip pat 
elgiausi ir šiuo atveju. Mažiausia, ko 
tikėjausi, tai sulaukti tokios neigia-
mos artimųjų reakcijos“, – kalbėjo 
R. Plečkaitienė.

Marijampolės greitosios pa-
galbos stoties direktorius Arvydas 
Dirsė nuo konkrečių šios istorijos 
komentarų kol kas susilaikė: slau-
gytoja administracijai parašė pa-
aiškinimus, tikėtina, atvejis neliks 
neaptartas. Tad atsakymas, būta 
ar ne greitosios pagalbos medikės 
kaltės, telieka ateičiai...

Regina KULBOKAITĖ Užs. 1328.
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6.05 Nacionalinė ekspe-
dicija. 
7.00 Šventadienio mintys. 
7.30 Klausimėlis.
8.00 Tėčio reikalai.
8.30 Ryto suktinis.
9.00 „Spragtukas ir pelių 
karalius“ (pasaka).
10.00 Gustavo enciklo-
pedija. 
10.30 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai. 
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00 Pasaulio dokumen-
tika. 
13.45 „Puaro“.
15.28, 20.25 Loterija.
15.30, 17.30 Žinios.
15.45 Istorijos detektyvai. 
16.30 Gyvenk be skolų.
18.00 Duokim garo! 
19.30 Savaitė.
20.30 Panorama.
21.00 Maltiečių sriuba. 
Tiesiogiai.
23.10 „Gyvenimas pagal jį“ 
(komedija).
0.50 „Artistas“ (melodra-
ma).

6.50 Animacija.
9.00 Sveikatos namai.
9.55 „Megamaindas“ (ani-
macija).
11.45 „Svečiai palėpėje“ 
(komedija).
13.25 „Kaip pavogti nuota-
ką“ (komedija).
15.30 „Išmesk mamą iš 
traukinio“ (komedija).
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.30 Lietuvos balsas.
21.45 „Šaulys“ (drama).
0.05 „Jūrų pėstininkai“ 
(veiksmo).

6.05 Daiktų istorijos. 
7.00 Klausimėlis. 
7.15 „Noelio cirkas“ (dra-
ma).
9.00 Labas rytas, Lietuva.
9.30, 10.30, 11.30, 15.30, 
17.30 Žinios. 
9.35 Labas rytas, Lietuva.
12.00 Pasaulio dokumen-
tika.
13.50 „Džesika Flečer“.
15.28, 20.25 Loterija.
15.45 Sveikinimų koncer-
tas. 
18.00 Langas į valdžią. 
18.30 Vakaras su Edita.
19.30 Stilius. 
20.30 Panorama.
21.00 Šok su žvaigžde. 
23.10 „Viena diena“ (me-
lodrama).
1.00 „Operacija „Skyfall“ 
(trileris).

6.30 Animacija.
9.15 „Sniego mūšis“ (ani-
macinis).
11.00 „Transformeriai“ 
(veiksmo).
13.55 „Laikrodžių stabdy-
tojai“ (nuotykių).
15.45 „Paskutinis jaunikio 
išbandymas“ (komedija).
17.55 Gyvūnų pasaulis.
18.30 Žinios.
19.30 „Kaip Aladinas žmo-
ną gelbėjo“ (komedija).
21.25 „Tamsos riterio sugrį-
žimas“ (trileris).
0.45 „Diktatorius“ (kome-
dija). 

6.00, 8.30 Galiu rytoj.

7.30, 14.45 „Muchtaro su-
grįžimas. Naujas pėdsa-
kas“.
9.00 Sveikatos kodas. 
10.05 Varom!
10.35 „Laukinė karalystė“.
11.40 „Lemtinga diena“.
12.45 Džeimio ir Džimio 
kulinarinės dvikovos.
13.45 E. Burdenas. Nepa-
žįstami kraštai.
15.45 Nusikaltimų tyrėjai.
17.00 „Betsafe“–LKL 
čempionatas. „Juventus“ – 
„Neptūnas“. Tiesiogiai.
19.30 Muzikinė kaukė.
22.05 „Nakties įkaitas“ 
(trileris).
0.30 „Mutantų pasaulis“ 
(fantastinis).

6.30 Animacija.
8.30 Virtuvės istorijos.
9.00 Gardu Gardu.
10.00 Būk sveikas!
10.30 Penkių žvaigždučių 
būstas.
11.00 Mano pinigai.
11.30 „Džiunglių knyga“ 
(animacinis).
13.00 „Netikras princas“ 
(fantastinis).
14.55 „Sugalvok norą“ (ko-
medija).
16.45 Ekstrasensų mūšis.
18.30 Žinios.
19.25 „Eurojackpot“. 
19.30 „Uošvių nepasirink-
si“. 
21.00 „Prarastasis miestas 
Z“ (biografinis).
23.55 „Ankstyvas paleidi-
mas“ (drama).
1.40 „Žemiau 6. Kalno ste-

buklas“ (kriminalinis).

6.05 Klausimėlis. 
6.20 Žagarės vyšnių festi-
valis 2015. 
7.10 Kūrybingumo mo-
kykla.
7.20 Auksinis protas. 
8.30 Unikalios mamos. 
9.00 Auto Moto. 
9.30 Pradėk nuo savęs. 
10.00 Į sveikatą!
10.30 Smalsumo genas. 
11.00 Kultūrų kryžkelė.
13.00 ARTS21.
13.30 Baletas „Spragtu-
kas“. 
15.20 „Chopin Jazz Inn“ su 
Evelina Sašenko. 
16.30 Mūšio laukas. 
17.00 Klauskite daktaro.
18.00 Stambiu planu. 
18.55 Pasaulio teisuoliai. 
19.45 „Frenki Dreik pas-
laptys“.
20.30 Panorama.
21.00 „Pasveikink mirtį kitą 
dieną“ (trileris).
23.10 Grupės „Mannazz“ 
koncertas.
0.40 Dabar pasaulyje. 
1.10 „Neturto seserys“ 
(dok.).

6.10 „Pasaulis iš viršaus“.
6.35 „Pasaulio turgūs“.
7.20, 18.30 Vyrų šešėlyje.
8.30 Nauja diena. 
9.00 Bušido ringas. 
9.30 Krepšinio pasaulyje.

10.00 Vantos lapas. 
10.30 „Pone prezidente“.
12.00 „Detektyvas Linlis“.
14.00 Gyvenimas. 
15.00, 17.00, 23.00 Laiky-
kitės ten.
16.00, 18.00, 20.00, 22.30 
Žinios.
16.30 Kryptys LT.
19.00, 0.00 „Moterų dak-
taras“.
20.30 Oponentai. 
21.00 Kitoks pokalbis.
22.00 Neprijaukinti. 
1.00 „Pagrindinis įtaria-
masis“.

7.45, 18.20 Muzikinė vai-
vorykštė. 
80.0 Marijampolės žinios. 
8.30 Daktaras Ozas. 
9.30 „Tėvas Motiejus“.
10.40 Būrėja.
12.25 Klasikiniai kepiniai. 
Anos Olson receptai.
12.55, 17.45 „Akloji“.
14.30 Sveikatos namai. 
15.45 „Širdele mano“.
18.35 Marijampolės sa-
vaitė. 
19.10 Sveikinimų koncer-
tas.
20.00 „Detektyvė Rizoli“.
21.00 „Naktinis skambutis“ 
(trileris). 
22.55 „Teisė tuoktis“ (ko-
medija).
0.45 „Kovos su mafija bū-
rys. Bosas grįžta“.

6.30, 12.00 Jokių kliūčių!

7.30, 16.00 Iš peties.
8.30 Animacija.
9.00 Vienam gale kablys.
9.30 Statybų gidas.
10.00 Autopilotas.
10.30 Lietuvos mokyklų 
žaidynės.
11.00 „Pamirštų salų pa-
slaptis“.
14.00 „Išlikimas“.
15.00 Pavojingiausi Indijos 
keliai.
17.00 Sandėlių karai.
18.00 „B. Grylsas. Lauki-
nis iššūkis žvaigždėms“.
19.00 Amerikos talentai.
21.00 Žinios.
22.00 „Burtininko moki-
nys“ (komedija).
0.10 „Alpinistas“ (trileris).
2.15 „Nufilmuoti antgam-
tiniai reiškiniai“.

6.00, 16.30 Džeimio Oli-
verio patiekalai per 15 
minučių.
6.30 Aš – Lietuvos pilietis. 
Atviras tikrovei.
7.00 Animacija.
15.00 Tavo augintinis.
15.30 Aš – Lietuvos pilie-
tis, Atviras tikrovei.
16.00 Džiada Italijoje.
17.05, 0.25 „Viskas dėl Ka-
lėdų, Eva“ (melodrama).
19.00 „Moterys meluoja 
geriau“. 
20.00 Labanakt, vaiku-
čiai. 
21.00 „Paslaptingos Kalė-
dos“ (melodrama).

22.50 „Auklė Kalėdoms“ 
(komedija).

6.00, 10.00 Info diena. 
9.30, 13.30 @rimvydas-
valatka.
14.00, 21.30 Gyvūnų pa-
saulis.
14.30 KK2.
16.30 KK2 penktadienis.
18.00 Pasirinkę Lietuvą.
18.30 Nuo... Iki...
19.30 NKL čempionatas. 
Tiesiogiai.
22.00 Žinios.
23.00 Bus visko.
0.00 Dabar pasaulyje.
0.30 VIDO VIDEO.

7.10 „Sielonešė“.
9.35 „Turbo“.
11.15 „Smurfai“.
13.05 „Somersbis“.
15.05 „Evoliucija“.
16.55 „Džuli ir Džulija“.
19.10 „Banditės“.
20.50 „Eliziejus. Rojus 
Žemėje“.
22.45 „Neliečiamieji“.
1.00 „Devintukai“.

6.00, 12.30, 15.00 Bia-
tlonas. 
7.30, 20.00, 20.45 Angliš-
kasis biliardas. 
9.30, 13.50, 18.55 Kalnų 
slidinėjimas.
16.30 Slidžių krosas. 
16.50 Šuoliai su slidėmis 
nuo tramplino. 
20.40, 0.30 Sporto nau-
jienos.
0.35 Snieglenčių sportas. 

6.05, 21.30 Futbolas. UEFA 
Čempionų lyga. Žurnalas.
6.30, 13.50 Futbolas. An-
glijos Premier lyga. Ap-
žvalga.
7 .00,  0 .00 Krepšinis . 
NBA.
10.00, 21.55 Krepšinis. 
Eurolyga. 
14.20 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga: „Liverpool“ 
– „Watford“. Tiesiogiai.
16.50 „Chelsea“ – „Bour-
nemouth“. Tiesiogiai.
19.20 „Southampton“ – 
„West Ham“. Tiesiogiai.

  
6.00 Automobilių perpar-
davinėtojai.
7.00, 10.30 Kaip tai paga-
minta?
8.30 Didžiosios statybos.
11.00, 19.00 Turto gel-
bėtojai.
13.00 Aliaska. Šeima iš 
miško.
15.00 Nežinoma ekspe-
dicija.
17.00 Riplio. Norit tikėkit, 
norit ne!
18.00 Garažų auksas.
20.00 Aukso karštinė.
21.00 Nežinoma ekspe-
dicija.
22.00 Užsislėpęs milijo-
nierius.
23.00 Eskobaro milijonų 
suradimas.
0.00 Kodėl mes neken-
čiame.
1.00 Kas dedasi Žemėje?

6.30 Lietuvos galiūnų čem-
pionato etapas.
7.30, 14.45 „Muchtaro su-
grįžimas. Naujas pėdsa-
kas“.
8.30 Tauro ragas. 
9.00 Baltijos galiūnų čem-
pionatas. 
10.05 Varom!
10.35 „Laukinė karalystė“.
11.40 Lemtinga diena.
12.45 Džeimio ir Džimio 
kulinarinės dvikovos.
13.45 E. Burdenas. Nepa-
žįstami kraštai.
15.45 Nusikaltimų tyrėjai.
17.00 „Betsafe“–LKL 
čempionatas. „Žalgiris“ – 
„Šiauliai“. Tiesiogiai.
19.30 „Žandaras pramogau-
ja“ (komedija).
21.35 „Narkotikų prekei-
viai“.
22.45 „Gyvi numirėliai“.
23.45 „Mirtinoji“ (veiks-
mo).
1.35 „Mutantų pasaulis“ 
(fantastinis).

6.00 Sveikatos medis.
7.00 Animacija.
8.30 Svajonių ūkis.
9.00 La maistas.
10.00 Pasaulis pagal mo-
teris.
11.00 Svajonių sodai.
12.00 „Aristokatės“ (ani-
macinis).
13.40 „Daktaras Dolitlis 2“ 
(komedija).
15.20 „Šokis hiphopo ri-
tmu“ (drama).
17.30 Visi mes žmonės.
18.30 Žinios.
19.30 X faktorius.
22.30 „Žudiko asmens sar-
gybinis“ (komedija).

0.50 „Geležinis žmogus“ 
(veiksmo).

6.05 Grupės „Mannazz“ 
koncertas.
7.35 Kūrybingumo mo-
kykla. 
7.45 Krikščionio žodis.
8.00 Kelias. 
8.30 Kultūrų kryžkelė. 
9.00 Pasaulio lietuvių ži-
nios. 
9.30 Linija. Spalva. For-
ma. 
10.00 Atspindžiai. 
10.30 Literatūros pėdse-
kys.
11.00 Stop juosta. 
11.30 7 Kauno dienos. 
12.00 Kelias į namus. 
12.30 Mokslo sriuba.
13.00 Šok su žvaigžde.
15.00 Šventadienio min-
tys. 
15.30 Brandūs pokalbiai. 
16.00 „Euromaxx“.
16.30 Veranda. 
17.00 Stilius.
17.55 Kultūringai su No-
meda.
18.50 Mūsų miesteliai. 
Igliauka. 
19.45 „Frenki Dreik pa-
slaptys“.
20.30 Panorama.
21.00 Skambantys pasau-
liai.
21.55 Tarptautinis litera-
tūros festivalis „Vilniaus 
lapai 2019“. 
23.25 Festivalis „Gaida 
2019“. 
0.50 „Pasveikink mirtį kitą 
dieną“ (trileris).

6.20 „Pasaulis iš viršaus“.
6.40, 14.00 Kitoks pokal-
bis.
7.20 „Gluchariovas“.
8.30 Kaimo akademija.
9.00 Mano vieta.
9.30 Nauja diena.
10.00 Šiandien kimba.
11.00 Kryptys LT. 
11.30 Krepšinio pasaulyje.
12.00 „Pagrindinis įtaria-
masis. Tenison“.
15.00 Skyrybos. 
16.00, 18.00, 20.00, 22.30 
Žinios.
16.30, 21.30 24/7.
17.30 Oponentai. 
18.30 Vyrų šešėlyje.
19.00, 0.00 „Moterų dak-
taras“.
20.30 #NeSpaudai. 
23.00 Laikykitės ten.
1.00 „Detektyvas Linlis“.

7.10, 17.45 „Akloji“.
7.40 Pragaro katytė.
8.40 Daktaras Ozas.
9.40 „Tėvas Motiejus“.
10.50, 18.50 Būrėja.
12.00 Klasikiniai kepiniai. 
Anos Olson receptai.
12.30 Džino viešnagė Itali-
joje. Saulėtos salos.
13.00 Sveikatos medis. 
Muzikinė laida.
14.00 Geroji Naujiena. Ti-
kybos mokymas. 
14.35 Marijampolės sa-
vaitė.
15.10 Sveikinimų koncer-
tas.
15.45 „Širdele mano“. 
20.00 „Detektyvė Rizoli“.
21.00 „Stiklo pilis“ (bio-

grafinė).
23.30 „Nuogas ginklas 33 
1/3. Paskutinis įžeidimas 
(juodoji komedija).
1.05 „Teisė tuoktis“ (ko-
medija).

6.30, 12.00 Jokių kliūčių!
7.30, 16.00 Iš peties.
8.30 Animacija.
9.00 Gyvūnų manija.
9.30 Vienam gale kablys.
10.00 Praeities žvalgas.
10.30 100 proc. Dakaro.
11.00 „Pamirštų salų pa-
slaptis.
14.00 Išlikimas.
15.00 Pavojingiausi Indijos 
keliai.
17.00 Sandėlių karai.
18.00 „Bearas Gryllsas. 
Laukinis iššūkis žvaigž-
dėms“.
19.00 Amerikos talentai.
21.00 Žinios.
22.00 „NBA Action“. 
22.30 NBA rungtynės. Or-
lando „Magic“ – Naujojo 
Orleano „Pelicans“. Tie-
siogiai.
1.00 „Burtininko mokinys“ 
(komedija).

6.00, 16.30 Džeimio Oli-
verio patiekalai per 15 mi-
nučių.
6.30 Svajonių ūkis.
7.00 Animacija.
15.00 Sveikatos medis.
16.00 Džiada Italijoje.
17.05, 0.30 „Nepasirengusi 
Kalėdoms“ (komedija).
19.00, 2.00 „Moterys me-
luoja geriau“. 
20.00 Labanakt, vaikučiai.

21.00 „Molės eglutė“ (nuo-
tykių).
22.50 „Paslaptingos Kalė-
dos“ (melodrama).

6.00 Apie žūklę.
6.30 Valanda su Rūta.
7.30, 21.00 Bus visko.
8.30, 10.00, 16.00 KK2.
9.00, 15.00 Sveikatos ko-
das.
11.00, 20.00 Nuo... Iki... 
12.00 VIDO VIDEO.
14.00, 0.30 Sveikatos na-
mai.
16.30 Gaudyk laiką.
17.30 KK2 penktadienis.
19.00 Pasirinkę Lietuvą. 
19.30 Informacijos pink-
lėse.
23.00 Galiūnai. 
0.00 Dabar pasaulyje. 
1.30 Gyvūnų pasaulis.
2.00 KK2 penktadienis. 

7.35 „Eliziejus. Rojus Že-
mėje“.
9.55 „Banditės“.
11.35 „Premjera“.
13.35 „Laiko tiltas“.
15.50 „King Kongas“.
19.10 „Džiumandži“.
21.00 „Keitė ir Leopol-
das“.
23.10 „Aukštuomenės gy-
venimas“.
1.00 „Purvini šokiai. Hava-
nos naktys“.

6.00, 10.00, 0.10 Kalnų 
slidinėjimas. 
7.30, 16.35 Šuoliai su slidė-
mis nuo tramplino. 
8.30, 11.30, 13.40 Moto-
sportas.
13.00, 19.45 Biatlonas.
18.45 Slidžių krosas. 
20.15, 20.45 Angliškasis 

biliardas. 
20.40, 0.00 Sporto nau-
jienos.

6.20 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. Žurnalas.
6.50, 22.50 Krepšinis. Eu-
rolyga. 
8.50, 13.00 Futbolas. Angli-
jos Premier lyga. 
10.40, 20.30 Krepšinis. 
NBA. 
14.50 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. Apžvalga.
15.50 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga: „Manchester 
United“ – „Everton“. Tie-
siogiai.
18.15 „Arsenal“ – „Man-
chester City“. Tiesiogiai.
1.00 Krepšinis.  NBA. 
„76ers“ – „Nets“. Tiesio-
giai.

  
6.00 Automobilių perparda-
vinėtojai.
7.00, 10.30 Kaip tai paga-
minta?
9.00 Garažų auksas.
9.30, 11.00, 15.00, 18.00 
Turto gelbėtojai.
12.00 Pamiršta ir palai-
dota.
13.00 Karai dėl bagažo.
14.00 Sandėlių medžio-
tojai.
17.00 Šlamšto čigonai.
20.00 Aliaska. Šeima iš 
miško.
21.00 B. Grilsas. Sala.
22.00 F. Kastro gyvenimas 
šnipų akimis.
23.00 Kodėl mes neken-
čiame.
0.00 Kontaktas su nežemiš-
komis gyvybėmis.
1.00 Nemėginkite pakar-
toti.

Šeštadienis, gruodžio 14 d.

Sekmadienis, gruodžio 15 d.



TV programos

S k a i t y k   i n t e r n e t e   s u v a l k i e t i s . l t

6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.20 „Senis“.
10.25 „Miuncheno krimi-
nalinė policija“.
11.10, 23.45 „Komisaras 
Reksas“.
12.00 Stilius. 
13.00, 18.30 Klauskite 
daktaro. 
13.58, 20.25, 21.29 Lo-
terija.
14.00, 15.00, 16.00, 17.30 
Žinios. 
14.20 Laba diena, Lie-
tuva.
16.35 Kūrybingumo mo-
kykla. 
16.45 „Ponių rojus“.
18.00 Kas ir kodėl? 
19.30 (Ne)emigrantai.
20.30 Panorama.
221.30 Nacionalinė eks-
pedicija. 
22.30 Dviračio žinios. 
23.00 „Apgavikai“.
0.30 Tėčio reikalai. 
1.00, 2.00 LRT radijo ži-
nios.
1.05 Istorijos detektyvai. 

6.00 „Mano gyvenimo 
šviesa“.
7.30 Animacija.
7.55 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.
9.55, 21.00 „Rimti rei-
kalai“.
10.25 „Rozenheimo po-
licija“.
11.25 „Supermamos“.
12.00 Nuo... Iki...
13.00 „Tik tu ir aš“.

6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.20 „Senis“.
10.25 „Miuncheno krimi-
nalinė policija“.
11.10, 23.45 „Komisaras 
Reksas“.
12.00 Beatos virtuvė.
13.00, 18.30 Klauskite 
daktaro.
13.58, 20.25, 21.29 Lo-
terija.
14.00, 15.00, 16.00, 17.30 
Žinios. 
14.20 Laba diena, Lie-
tuva.
16.35 Kūrybingumo mo-
kykla. 
16.45 „Ponių rojus“.
18.00 Kas ir kodėl? 
19.30 Vartotojų kontrolė. 
20.30 Panorama.
21.30 LRT forumas. 
22.30 Dviračio žinios. 
23.00 „Tikrasis genijus“.
0.30 Klausimėlis. 
1.00, 2.00 LRT radijo ži-
nios.
1.05 Savaitė.

6.00 „Mano gyvenimo 
šviesa“.
7.30 Animacija.
7.55 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.
9.55 Gyvūnų pasaulis.
10.25 „Rozenheimo po-
licija“.
11.25 KK2 penktadienis.
13.00 „Tik tu ir aš“.
14.00 „Našlaitės“.
15.00 „Svajoklė“.
16.00 Labas vakaras, Lie-
tuva. 
17.30 VIDO VIDEO. 
18.30, 21.30 Žinios.
19.30 KK2. 

20.00 Nuo... Iki...
21.00 „Rimti reikalai“.
22.28 Telefoninė loterija 
1634. 
22.30 „Žalioji širšė“ (nuo-
tykių).
0.50 „Akloji zona“.
1.45 „Šaulys“ (drama).

6.10, 18.30 „CSI. Maja-
mis“.
7.05, 13.35 Mano virtuvė 
geriausia.
8.25, 14.55 „Stoties po-
licija“.
9.25, 16.00 „Paskutinis 
faras“.
10.25, 17.30 „Gelbėtojai 
112“.
11.25 Nusikaltimų tyrėjai.
12.35 „Visa menanti“.
17.00 Info diena.
19.30 „Jūrų pėstininkai“.
20.30 „Galiu rytoj“.
21.00 „Taiklus šūvis“ (tri-
leris).
23.10 „Nakties įkaitas“ 
(trileris).
1.35 „Narkotikų prekei-
viai“.

6.25, 15.00 Animacija.
7.55 La maistas. 
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Nuo likimo nepa-
bėgsi“.
12.00 „Atsargiai! Mergi-
nos“. 
13.00 „Parduotas gyve-
nimas“.
16.00, 18.30, 21.00 Ži-
nios.
16.30 TV pagalba.
19.30 Namas. 
20.30 „Moterys meluoja 
geriau“. 
22.00 „Kobra 11“.

23.00 „Apiplėšimas uraga-
no akyje“ (trileris).
1.10 „Makgaiveris“.
2.00 „Tėvynė“. 

6.05 „Vilnius Mama Jazz 
2018“.
7.00, 18.00 Kultūros die-
na.
7.25, 15.50 Animacija. 
8.20 Pradėk nuo savęs. 
8.50, 16.45 „Maistas: tiesa 
ar pramanas?“
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00, 0.10 DW naujienos 
rusų kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė. 
12.40 Linija. Spalva. For-
ma.
13.05 Savaitė. 
14.00, 18.30 Gimę tą pačią 
dieną. 
14.55 „Neturto seserys“ 
(dok.).
17.05 „Ieškok manęs Par-
yžiuje“.
19.25 „Šaltojo karo pa-
slaptys. Atominės bombos 
vagystė“ (dok.).
20.20 Kūrybingumo mo-
kykla.
20.30 Panorama.
21.30 „Šoklys“ (vaidy-
binis).
22.55 Istorijos detektyvai. 
23.45 Kelias.
0.30 Dabar pasaulyje. 
1.00 Kelias į namus. 
1.25 Šok su žvaigžde. 

6.30 Krepšinio pasaulyje.
7.00 Šiandien kimba. 
8.00 24/7.

9.00 Apie tave. 
10.00 Gyvenimas. 
11.00 „Prokurorai“.
12.15 Mano vieta. 
12.50, 17.00, 1.00 „Gyvy-
bės langelis“.
14.00 Nauja diena.
15.00, 21.00 Laikykitės 
ten. 
16.00, 20.00, 22.30 Re-
porteris.
18.00 Lietuvos politikos 
forumas. 
19.30, 23.30 Delfi dėmesio 
centre. 
22.00 „Pone prezidente“.
0.00 Kitoks pokalbis.

7.00 Muzikinė vaivorykš-
tė. 
7.15, 12.00 Marijampolės 
savaitė.
7.45 „Neklausk meilės 
vardo“.
8.45 „Meilės sparnai“.
9.45 „Akloji“.
10.50 Būrėja.
12.30 Vyrų šešėlyje. 
13.00 Animacija.
14.45 „Mirtis rojuje“.
16.00 „Svaragini. Amžina 
draugystė“.
17.00 „Būk su manim“.
18.00 Geroji Naujiena. 
18.30, 20.00, 23.10 Mari-
jampolės žinios. 
19.00 Susitikimai. 
19.45 Muzikinė vaivo-
rykštė. 
20.30 100 metų propa-
gandos.
21.00 „Velvet“ kolekci-
ja“.

6.30, 16.00 „CSI krimi-
nalistai“.
7.30, 15.00 „Kobra 11“.
8.30, 19.00 „Gyvenimas 
susimetus“.
9.00 Autopilotas.
9.30 Topmodeliai.
10.30 Animacija.
11.30, 17.00 „Saša ir Ta-
nia“.
12.30, 18.00 „Vedęs ir turi 
vaikų“.
13.30 „Iš Los Andželo į 
Vegasą“.
20.00 „Meilė – tai...“
20.30 Žinios.
21.00 „Laukiniai šernai“ 
(komedija).
23.00 „Žmogus prieš...“ 
(siaubo).
0.40 „Pėdsakai“. 
1.35 „Salemas“.

6.30 Animacija.
8.00, 15.00 „Kerštas ir 
meilė“. 
9 . 0 0  N a m ų  i d ė j a  s u 
IKEA. 
9.30 Mano pinigai. 
10.00, 16.00 „Likimo ka-
ruselė“.
12.05 „Molės  eglutė“ 
(nuotykių).
13.55 „Detektyvė Klara“.
18.00, 22.50 „Sužeisti 
paukščiai“.
20.00 Labanakt, vaiku-
čiai.
21.00 „Operacija – Kalė-
dos“ (melodrama).
0.50 TV pagalba. 

6.00 Apie žūklę.

6.30, 22.30 Labas vakaras, 
Lietuva.
8.00 Valanda su Rūta.
9.00 Nuo... Iki...
10.00 KK2.
12.00 Pasirinkę Lietuvą.
12.30 Informacijos pin-
klėse.
13.00 KK2 penktadienis.
14.30 Žinios.
15.30 Gyvūnų pasaulis.
16.00 Daktaras Ozas.
17.00, 21.00, 0.35 Info 
diena.
0.05 Dabar pasaulyje. 

8.30 „Keitė ir Leopol-
das“.
10.40 „Neliečiamieji“.
12.40 „Džiumandži“.
14.35 „Pianistas“.
17.20 „Devintukai“.
19.10 „Bethovenas“.
20.45 „Laivų mūšis“.
23.05 „Antrininkas“.
1.05 „Bjornas Borgas prieš 
Makenrojų“.

6.00 Motosportas.
7.30, 13.30, 15.35, 1.30 
Šuoliai su slidėmis nuo 
tramplino.
9.40, 14.30 Angliškasis 
biliardas. 
11.30, 0.05 Stalo tenisas.
13.00 Futbolas. UEFA 
Čempionų lyga.
14.00 Futbolas. UEFA 
Europos lyga.
16.30 Biatlonas.
18.00 Kalnų slidinėjimas. 
20.15, 22.20 Sporto nau-
jienos.
20.20 Olimpinės žaidy-
nės.
22.30 Tenisas.

6.00 Futbolas. UEFA Čem-
pionų lyga. Apžvalga.
7.00, 14.30 Futbolas. An-
glijos Premier lyga. 
10.40, 13.30, 16.20, 0.15 
Krepšinis. NBA. 
13.00, 14.00 Futbolas. 
UEFA Čempionų lyga. 
Burtų ceremonija. Tie-
siogiai. 
20.40  Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. Apžvalga.
21.35 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. „Crystal 
Palace“ – „Brighton“. Tie-
siogiai. 
23.45 Futbolas. UEFA 
Čempionų lyga. Žurna-
las.

  
6.00, 13.00, 17.00 Auto-
mobilių perpardavinėtojai
8.00, 19.00 Kaip tai vei-
kia?
9.00, 19.30 Kaip tai pa-
gaminta?
9.30 Sandėlių medžio-
tojai.
10.00 Garažų auksas.
10.30, 18.30 Pamiršta ir 
palaidota.
11.00 Greitkelis A2. Nuo-
tykiai.
12.00 Greitai ir triukš-
mingai.
14.00, 23.00 Aliaska. Šei-
ma iš miško.
18.00 Karai dėl bagažo.
20.00, 1.00 Turto gelbė-
tojai.
21.00 Aukso karštinė.
22.00 B. Grilsas. Sala.
0.00 Ryklių savaitė.
2.00 Nežinoma ekspe-
dicija.

14.00 „Našlaitės“.
15.00 „Svajoklė“.
16.00 Labas vakaras, Lie-
tuva.
17.30 VIDO VIDEO. 
18.30, 21.30 Žinios.
19.30 KK2. 
20.00 Bus visko. 
22.30 „Ūsuotasis ponas 
Mordekajus“ (komedija).
0.40 „Akloji zona“.
1.35 „Žalioji širšė“ (nuo-
tykių).

6.20, 18.30 „CSI. Maja-
mis“.
7.15. 13.35 Mano virtuvė 
geriausia.
8.35, 14.55 „Stoties po-
licija“.
9.35, 16.00 „Paskutinis 
faras“.
10.35, 17.30 „Gelbėtojai 
112“.
11.35, 19.30 „Jūrų pėsti-
ninkai“.
12.35 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų sky-
rius“.
17.00 Info diena.
20.30 „Galiu rytoj“.
21.00 „Žmogus šešėlis“ 
(veiksmo).
22.55 „Taiklus šūvis“ (tri-
leris).
1.00 „Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų sky-
rius“.
01.55 „Detektyvų istori-
jos“.

6.25, 15.00 Animacija.
7.55 Namas.
8.55 „Meilės sūkuryje“.

10.00 „Nuo likimo nepa-
bėgsi“.
12.00 „Atsargiai! Mergi-
nos“. 
13.00 „Parduotas gyve-
nimas“.
16.00, 18.30, 21.00 Ži-
nios.
16.30 TV pagalba.
19.30 „LTeam apdovanoji-
mai 2019“. Tiesiogiai.
22.00 „Taksi 5“ (kome-
dija).
0.05 „Skubi pagalba“.
1.05 „Makgaiveris“.
1.55 „Tėvynė“.

6.05 Daiktų istorijos. 
7.00, 18.00 Kultūros die-
na.
7.25, 15.50 Animacija. 
8.20 Į sveikatą! 
8.50, 16.45 „Maistas. tiesa 
ar pramanas?“
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00, 0.00 DW naujienos 
rusų kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė. 
12.40 Atspindžiai.
13.10 Kultūringai su No-
meda. 
14.00 Gimę tą pačią die-
ną. 
14.55 „Šaltojo karo pa-
slaptys. Atominės bombos 
vagystė“ (dok.).
17.05 „Ieškok manęs Par-
yžiuje“.
18.30 Į sveikatą! 
18.55 FIBA Čempionų 
lyga. Panevėžio „Lietka-

belis“ – Manresos „Baxi“. 
Tiesiogiai.
21.00 Laikinosios sostinės 
fenomenas. 
21.30 „Medičiai. Florenci-
jos valdovai“.
23.30 Atspindžiai. 
0.15 Dabar pasaulyje. 
0.45 Mokslo sriuba.
1.15 „Vilnius Jazz 2019“.
1.55 Kūrybingumo mo-
kykla.

6.30 Kaimo akademija. 
7.00 „Moterų daktaras“.
8.00, 14.00, 19.00 Nauja 
diena. 
9.00 Puikūs pralaimėji-
mai. 
10.00 Kitoks pokalbis.
11.00 „Prokurorai“.
12.15 Viralas. 
12.50, 17.00, 1.00 „Gyvy-
bės langelis“.
15.00 24/7. 
16.00, 18.00, 20.00, 22.30 
Reporteris. 
16.30, 20.30 Lietuva tie-
siogiai. 
19.30, 23.30 Delfi dėmesio 
centre. 
21.00, 0.00 Laikykitės 
ten. 
22.00 „Pone prezidente“.

7.00, 19.45 Muzikinė vai-
vorykštė. 
7.15, 12.00, 18.30, 20.00, 
23.05 Marijampolės ži-
nios. 

7.45 „Neklausk meilės var-
do“.
8.45 „Meilės sparnai“.
9.45 „Akloji“. 
10.50 Būrėja.
12.30 100 metų propa-
gandos.
13.00 Animacija.
14.45 „Mirtis rojuje“.
16.00 „Svaragini. Amžina 
draugystė“.
17.00 „Būk su manim“.
18.00 Mūsų praeities be-
ieškant.
19.00 Susitikimai. 
20.30 Kalėdos Marijampo-
lėje ir kiekvieno namuose.
21.00 „Prancūziška žmog-
žudystė“.

6.30, 16.00 „CSI krimina-
listai“.
7.30, 15.00 „Kobra 11“.
8.30, 20.00 „Meilė – tai...“ 
9.00 Praeities žvalgas.
9.30 Topmodeliai.
10.30 Animacija
11.30, 17.00 „Saša ir Ta-
nia“.
12.30, 18.00 „Vedęs ir turi 
vaikų“.
13.30 „Mikė“.
19.00 „Gyvenimas susi-
metus“. 
20.30 Žinios.
21.00 „Naša Raša“.
22.00 Eurolygos rungtynės. 
Kauno „Žalgiris“ – Stambu-
lo „Anadolu Efes“.
0.15 „Rouzvudas“.
1.15 „Pėdsakai“.
2.00 Aukščiausia pavara.

6.30 Animacija.
8.00, 15.00 „Kerštas ir mei-
lė“. 
9.00 Virtuvės istorijos.
9.30 Penkių žvaigždučių 
būstas.
10.00, 16.00 „Likimo ka-
ruselė“.
12.05 „Operacija – Kalė-
dos“ (melodrama).
13.55 „Detektyvė Klara“.
18.00, 22.50 „Sužeisti 
paukščiai“.
20.00 Labanakt, vaikučiai.
21.00 „Kalėdos su princu“ 
(melodrama).
0.50 TV pagalba.

6.00, 10.00, 17.00, 21.00, 
0.35 Info diena.
12.00, 22.30 Labas vakaras, 
Lietuva.
13.30 VIDO VIDEO.
14.30 Žinios.
15.30 KK2.
16.00 Daktaras Ozas.
0.05 Dabar pasaulyje.

7.05 „Laivų mūšis“.
9.35 „Bethovenas“.
11.15 „Sielonešė“.
13.30 „Evoliucija“.
15.15 „Laiko tiltas“.
17.30 „Turbo“.
19.10 „Geriausio draugo 
vestuvės“.
21.05 „Pašoksime?“
23.00 „Ana Karenina“.
1.25 „Neliečiamieji“.

6.00, 17.00 Angliškasis 
biliardas. 
7.30, 19.45 Motosportas.

9.30, 0.00 Kalnų slidinė-
jimas. 
15.30, 1.10 Šuoliai su slidė-
mis nuo tramplino. 
18.00, 22.50 Jojimas. 
19.30, 22.45, 23.50 Sporto 
naujienos.
21.45 Automobilių lenk-
tynės. 

6.05, 2.00 Futbolas. An-
glijos Premier lyga. Apž-
valga.
7.05 Krepšinis. Eurolyga. 
9.05 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga.
12.45 Krepšinis. NBA.
19.45 Krepšinis. Euroly-
ga: „Žalgiris“ – „Anadolu 
Efes“. Tiesiogiai. 
22 .00  „Barce lona“  – 
„Asvel“. Tiesiogiai. 
0.00 Ledo ritulys. KHL. 

  
6.00, 13.00, 17.00 Automo-
bilių perpardavinėtojai.
8.00, 19.00 Kaip tai vei-
kia?
9.00, 19.30 Kaip tai paga-
minta?
10.00 Garažų auksas.
10.30, 18.30 Pamiršta ir 
palaidota.
11.00, 14.00 Greitkelis A2. 
Nuotykiai.
12.00 Greitai ir triukšmin-
gai.
18.00 Karai dėl bagažo.
20.00, 1.00 Turto gelbė-
tojai.
21.00 Aukso karštinė
0.00 Akistata su rykliais.
2.00 Nežinoma ekspedi-
cija.

Pirmadienis, gruodžio 16 d.

Antradienis, gruodžio 17 d.



TV programos

Trečiadienis, gruodžio 18 d.

Ketvirtadienis, gruodžio 19 d.

  
Linksmasis kampelis

– Brangusis, nusivesk sūnų į krepšinio 
rungtynes.

– Kam? Juk jis dar labai mažas.
– O tai kam jis čia be reikalo rėkia...

* * *
– Dukrele, na kodėl tu nenori už jo tekėti?
– Mama, juk jis „ryžas“.
Tėtis nuo sofos:
– Nieko tokio, metai su tavim – ir bus žilas.

* * *
Restorane:
– Atleiskite, ar pas jus dar dirba tas padavėjas, 

pas kurį aš užsakiau kepsnį?
* * *

– Mielasis, aš tau sakiau, kad tu pats geriau-
sias?

– Ne!
– Kas čia darosi?.. O tada kam aš vakar tai sa-

kiau?
* * *

– Petriuk, parodyk pažymių knygelę. 
Petriukas parodo ir mama supykusi sako:
– Vieni dvejetai! O pažiūrėk, kaip Marytė mokosi 

– dešimtukais.
– Bet, mama, kai aš sakiau, pažiūrėk, koks Jonuko 

dviratis, ir prašiau, kad man nupirktum tokį, tu sakei 
nežiūrėti į kitus, džiaugtis, kokį turiu.

* * *
Virtuvėje tyliai atsidaro šaldytuvo durys ir išlen-

da didelė, riebi pelė. Ji persimeta per petį dešrelių 
virtinę, pasiima gabalą sūrio, lašinių ir neskubėdama 
patraukia prie savo urvelio. Ten stovi pelėkautai su 
pamauta apdžiūvusia duonos plutele. Pelė panieki-
namai žvilgteli į juos ir pareiškia:

– Garbės žodis, kaip kokie maži vaikai…
* * *

– Kiek tau metų?
– Greitai aštuoneri, bet kol kas – penkeri.

6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.20 „Senis“.
10.25 „Miuncheno krimina-
linė policija“.
11.10, 23.45 „Komisaras 
Reksas“.
12.00 Vartotojų kontrolė. 
13.00, 18.30 Klauskite dak-
taro. 
13.58, 20.25, 21.29 Lo-
terija.
14.00, 17.30 Žinios. 
14.20 Laba diena, Lietuva.
16.35 Kūrybingumo mo-
kykla. 
16.45 „Ponių rojus“.
18.00 Kas ir kodėl? 
19.30 Gyvenimo spalvos.
20.30 Panorama.
21.30 „Kilti ir kelti. „Ca-
ritas“ misija Lietuvoje“ 
(dok.).
22.30 Dviračio žinios. 
23.00 „Apgavikai“.
0.30 Langas į valdžią. 
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Stilius. 

6.00 „Mano gyvenimo švie-
sa“.
7.30 Animacija.
7.55 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.
9.55 „Rimti reikalai“.
10.25 „Rozenheimo poli-
cija“.
11.25 „Atsargiai – giminės!“ 
(1).
12.00 Bus visko.
13.00 „Tik tu ir aš“.
14.00 „Našlaitės“.
15.00 „Svajoklė“.
16.00 Labas vakaras, Lie-
tuva. 
17.30 Vido video. 

6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.20 „Senis“.
10.25 „Miuncheno krimina-
linė policija“.
11.10, 23.45 „Komisaras 
Reksas“.
12.00 (Ne)emigrantai. 
13.00 Klauskite daktaro. 
13.58, 20.25, 21.29 Lo-
terija.
14.00, 17.30 Žinios. 
14.20 Laba diena, Lietuva.
16.35 Kūrybingumo mo-
kykla. 
16.45 „Ponių rojus“.
18.00 Kas ir kodėl? 
18.30 Klauskite daktaro. 
19.30 Daiktų istorijos. 
20.30 Panorama.
21.30 Gyvenk be skolų. 
22.30 Dviračio žinios. 
23.00 „Ištikimybė“.
0.30 Mūsų gyvūnai. 
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Vakaras su Edita. 

6.00 „Mano gyvenimo švie-
sa“.
7.30 Animacija.
7.55 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.
9.55 „Rimti reikalai“.
10.25 „Rozenheimo po-
licija“.
11.25 „Atsargiai – gimi-
nės!“.
12.00, 17.30 Vido video. 
13.00 „Tik tu ir aš“.
14.00 „Našlaitės“.
15.00 „Svajoklė“.
16.00 Labas vakaras, Lie-
tuva. 
18.30 Žinios.
19.30 KK2. 
20.00 Valanda su Rūta. 
21.00 „Rimti reikalai“.
21.30 Žinios.
22.30 „Titanų įniršis“ (nuo-
tykių). 
0.25 „Akloji zona“.
1.20 „Tik nekvieskite farų!“ 
(komedija). 

6.20, 18.30 „CSI. Maja-

18.30, 21.30 Žinios.
19.25 KK2 vaikai. 
19.30 KK2. 
20.00 Gaudyk laiką. 
21.00 „Rimti reikalai“.
22.30 „Tik nekvieskite 
farų!“ (komedija).
0.40 „Akloji zona“.
1.35 „Ūsuotasis ponas Mort-
dekajus“ (komedija). 

6.20, 18.30 „CSI. Maja-
mis“.
7.15, 13.35 Mano virtuvė 
geriausia.
8.35 „Stoties policija“.
9.35 „Paskutinis faras“.
10.35, 17.30 „Gelbėtojai 
112“.
11.35 „Jūrų pėstininkai“.
12.35, 1.00 „Įstatymas ir 
tvarka. Specialiųjų tyrimų 
skyrius“.
14.55 „Stoties policija“.
16.00 „Paskutinis faras“.
17.00 Info diena.
19.30 „Jūrų pėstininkai“.
20.30 „Galiu rytoj“.
21.00 „Ketvirtojo Reicho 
aušra“ (drama). 
23.05 „Žmogus šešėlis“ 
(veiksmo).
1.55 Detektyvų istorijos. 

6.25 Animacija.
7.55 Svajonių sodai. 
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Nuo likimo nepa-
bėgsi“.
12.00 „Atsargiai! Mergi-
nos“. 
13.00 „Parduotas gyveni-
mas“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00, 18.30. 21.00 Žinios
16.30 TV pagalba. 
19.30 Gero vakaro šou. 

20.30 „Moterys meluoja 
geriau“.
22.00 „Mirtinas šūvis“ (tri-
leris). 
22.25 „Vikinglotto“. 
22.30 „Mirtinas šūvis“ (tri-
leris).
0.30 „Skubi pagalba“.
1.25 „Makgaiveris“.

6.05 Krikščionio žodis. 
6.20, 1.40 „Vilnius Jazz 
2019“. 
7.00 Kultūros diena.
7.25, 15.50 „Kaip Paulinė 
Kalėdas gelbėjo“.
7.40, 16.05 Animacija. 
8.20 Smalsumo genas. 
8.50, 16.45 „Maistas: tiesa 
ar pramanas?“
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00, 0.25 DW naujienos.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
12.40 Literatūros pėdsekys. 
13.05 Stambiu planu. 
14.00 Muzikinis intarpas.
14.20 Tarptautinis literatūros 
festivalis „Vilniaus lapai 
2019“. 
17.05 „Ieškok manęs Pa-
ryžiuje“.
18.00 Kultūros diena.
18.30 Gimę tą pačią dieną. 
19.30 FIFA klubų Pasaulio 
taurė. Pusfinalis. „Liver-
pulis“ – Monterėjaus „CF 
Monterrey“ arba Dohos „Al 
Sadd SC“. Tiesiogiai.
21.25 FIBA Čempionų lyga. 
Dižono „JDA“ – Klaipėdos 
„Neptūnas“. Tiesiogiai.
23.30 Nacionalinė ekspe-
dicija. 

0.40 Dabar pasaulyje. 
1.10 Brandūs pokalbiai. 

6.30 Kryptys LT.
7.00 „Moterų daktaras“.
8.00, 14.00, 19.00 Nauja 
diena. 
9.00 Sėkmės gylis. 
10.00 Kitoks pokalbis.
11.00 „Prokurorai“.
12.15 „Pone prezidente“.
12.50, 17.00, 1.00 „Gyvybės 
langelis“.
15.00 „Prokurorai“.
16.00, 18.00, 20.00, 22.30 
Reporteris. 
19.30, 23.30 „Delfi“ dėme-
sio centre. 
21.00 Gyvenimas. 
22.00 „Pone prezidente“.
0.00 Laikykitės ten. 

7.00 Muzikinė vaivorykštė.
7.15, 12.00 Marijampolės 
žinios. 
7.45 „Neklausk meilės var-
do“. 
8.45 „Meilės sparnai“. 
9.45 „Akloji“. 
10.50 Būrėja.
12.30 Kalėdos Marijampo-
lėje ir kiekvieno namuose. 
13.00 Animacija.
14.45 „Mirtis rojuje“.
16.00 „Svaragini. Amžina 
draugystė“. 
17.00 „Būk su manim“. 
18.00 Jūros pavilioti. 
18.30, 20.00, 22.55 Mari-
jampolės žinios. 
19.00 Susitikimai. Gedimi-
nas Jankus.
19.45 Muzikinė vaivorykš-

tė. 
20.30 Rudamina. 
21.00 „Prancūziška žmog-
žudystė. Mirtis Lemano 
ežero pakrantėje“. 

6.30 „CSI kriminalistai“.
7.30, 15.00 „Kobra 11“.
8.30, 20.00 „Meilė – tai...“ 
9.00 Vienam gale kablys.
9.30 Topmodeliai.
10.30 „Simpsonai“.
11.30, 17.00 „Saša ir Ta-
nia“ . 
12.30, 18.00 „Vedęs ir turi 
vaikų“.
13.30 „Mikė“.
16.00 „CSI kriminalistai“.
19.00 „Gyvenimas susi-
metus“. 
19.30 „Moterų lyga. Vyrai, 
pinigai ir meilė“. 
20.30 Žinios. 
21.00 Europos krepšinio 
taurė. Venecijos „Umana 
Reyer“ – Vilniaus „Rytas“. 
Tiesiogiai. 
23.00 „Rouzvudas“.
0.00 „Pėdsakai“.
1.00 Aukščiausia pavara.
2.00 „Paskutinis žmogus 
Žemėje“.

6.30 Animacija.
8.00 „Kerštas ir meilė“. 
9.00 La maistas. 
10.00, 16.00 „Likimo ka-
ruselė“.
12.00 „Kalėdos su princu“ 
(melodrama).
13.50 „Detektyvė Klara“.
14.55 „Kerštas ir meilė“.

18.00, 22.50 „Sužeisti 
paukščiai“.
20.00 Labanakt, vaikučiai.
21.00 „Šeima šventėms“ 
(melodrama). 
0.50 TV pagalba. 

6.00, 17.00, 0.35 Info die-
na.
12.00 Labas vakaras, Lie-
tuva.
13.30 Vido video.
14.30 Žinios.
15.30 KK2.
16.00 Daktaras Ozas. 
22.30 Labas vakaras, Lie-
tuva. 
0.05 Dabar pasaulyje. 

9.10 „Ana Karenina“. 
11.40 „Geriausio draugo 
vestuvės“. 
13.35 „Eliziejus. Rojus Že-
mėje“. 
15.25 „Neliečiamieji“.
17.30 „Banditės“.
19.10 „Vaiduoklių medžio-
tojai“. 
21.05 „Vaiduoklių medžio-
tojai 2“. 
23.00 „Diena, kai aš su-
grįšiu“. 
1.10 „Aukštuomenės gyve-
nimas“. 

6.30 Snieglenčių sportas.
9.30, 18.00 Kalnų slidinė-
jimas. 
12.15 Akrobatinis slidinė-
jimas.
13.20, 23.15 Angliškasis 
biliardas. 
15.00 Jojimas. 
16.00 Motosportas.
20.55, 23.00 Sporto nau-
jienos.

21.05 Šuoliai su slidėmis 
nuo tramplino. 
22.00 Golfas.
1.00 Motosportas.

6.10, 9.00, 1.00 Futbolas. 
Anglijos Premier lyga. Apž-
valga.
7.10  Futbolas. Anglijos 
Premier lyga.
10.00  Ledo ritulys. KHL. 
12.00  Krepšinis. NBA.
14.45  Krepšinis. Eurolyga. 
18.45 Krepšinis. Eurolyga. 
CSKA – „Crvena Zvezda“. 
Tiesiogiai.
21.00 Krepšinis. Eurolyga. 
„Alba“ – „Bayern“. Tie-
siogiai. 
23.00 Krepšinis. Euroly-
ga. „Žalgiris“ – „Anadolu 
Efes“.
2.00  Futbolas. UEFA Čem-
pionų lyga. Žurnalas.

6.00 Automobilių perparda-
vinėtojai.
8.00 Kaip tai veikia?
9.00 Kaip tai pagaminta?
9.30 Sandėlių medžiotojai.
10.00 Garažų auksas.
10.30 Pamiršta ir palaidota.
11.00 Greitkelis A2. Nuo-
tykiai.
12.00 Greitai ir triukšmin-
gai.
13.00, 17.00, 21.00 Automo-
bilių perpardavinėtojai.
14.00 Aukso karštinė.
18.00 Karai dėl bagažo.
18.30 Pamiršta ir palaidota.
19.00 Kaip tai veikia?
19.30 Kaip tai pagaminta?
20.00 Turto gelbėtojai.
22.00 Dviguba turbina.
23.00 Nesėkmių garažas.
0.00 Gvadalupė. Pavojinga 
zona.

mis“.
7.15, 13.35 Mano virtuvė 
geriausia.
8.35 „Stoties policija“.
9.35 „Paskutinis faras“.
10.35, 17.30 „Gelbėtojai 
112“.
11.35 „Jūrų pėstininkai“.
12.35, 1.20 „Įstatymas ir 
tvarka. Spec. tyrimų sky-
rius“.
14.55 „Stoties policija“.
16.00 „Paskutinis faras“.
17.00 Info diena.
19.30 „Jūrų pėstininkai“.
20.30 „Galiu rytoj“.
21.00 „Asai“ (drama). 
23.15 „Ketvirtojo Reicho 
aušra“ (drama). 

6.25 Animacija.
7.55 Gero vakaro šou. 
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Nuo likimo nepa-
bėgsi“.
12.00 „Atsargiai! Mergi-
nos“. 
13.00 „Parduotas gyveni-
mas“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00, 18.30, 21.00 Žinios. 
16.30 TV pagalba. 
19.30 Farai. 
20.30 „Moterys meluoja 
geriau“.
22.00 „Indianapolis. Nepa-
prasta drąsa“ (veiksmo). 
0.30 „Skubi pagalba“.
1.30 „Makgaiveris“.

6.05, 1.30 „Vilnius Jazz“. 
7.00 Kultūros diena.
7.25, 15.50 „Kaip Paulinė 
Kalėdas gelbėjo“.
7.40, 16.05 Animacija. 
8.20 Mūšio laukas. 
8.50, 16.45 „Maistas: tiesa 
ar pramanas?“
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00, 0.15 DW naujienos.
12.15 Kultūrų kryžkelė. 
12.40 Veranda. 
13.05 Nacionalinė ekspe-
dicija. 
14.00 Gimę tą pačią dieną. 

14.55, 21.00 Laikinosios 
sostinės fenomenas. 
15.25 Unikalios mamos. 
17.05 „Ieškok manęs Pa-
ryžiuje“.
18.00 Kultūros diena.
18.30 Muzikinis intarpas.
18.50 Karaliaus Mindaugo 
krepšinio taurė. Ketvirt-
finalis. Pasvalio „Pieno 
žvaigždės“ – Panevėžio 
„Lietkabelis“. Tiesiogiai.
21.30 „Danų mergina“ (bio-
gr. drama). 
23.25 Arvydas Sabonis. 
Istoriniai kadrai. 
0.30 Dabar pasaulyje. 
1.00 „Euromaxx“. 

6.30 Vantos lapas. 
7.00 „Moterų daktaras“.
8.00, 19.00 Nauja diena. 
9.00 Visi savi. 
10.00 Laikykitės ten.
12.15 „Pone prezidente“.
12.50, 17.00, 1.00 „Gyvy-
bės langelis“. 
14.00 Ne spaudai. 
15.00 „Pavojingi jausmai“ 
(1, 2). 
16.00, 18.00, 20.00, 22.30 
Reporteris. 
19.30, 23.30 „Delfi“ dėme-
sio centre. 
21.00 Skyrybos. 
22.00 Kryptys LT.
0.00 Gyvenimas. 

7.00 Muzikinė vaivorykš-
tė. 
7.15, 12.00 Marijampolės 
žinios.
7.45 „Neklausk meilės var-
do“. 
8.45 „Meilės sparnai“. 
9.45 „Akloji“. 
10.50 Būrėja. 
12.30 Rudamina. 
13.00 Animacija.
14.45 „Mirtis rojuje“.
16.00 „Svaragini. Amžina 
draugystė“.
17.00 „Būk su manim“. 

18.00 Jonas Basanavičius 
ir Praha. 
18.30, 20.00, 23.05 Mari-
jampolės žinios.
19.00 Susitikimai. Juozas 
Jurelionis. 
20.30 Nepriklausomybės 
kovų verpetuose. 
21.00 „Kasandra. Prieš 
srovę“. 

6.30 „CSI kriminalistai“.
7.30 „Kobra 11“.
8.30, 20.00 „Meilė – tai...“ 
9.00 Gyvūnų manija.
9.30 Topmodeliai.
10.30 „Simpsonai“.
11.30, 17.00 „Saša ir Ta-
nia“. 
12.30, 18.00 „Vedęs ir turi 
vaikų“.
13.30 „Mikė“.
15.00 „Kobra 11“.
16.00 „CSI kriminalistai“.
19.00 „Saldainiukas“ (1).
20.30 Žinios. 
21.00 „Ko nori moterys?“ 
(komedija).
23.35 „Rouzvudas“.
0.35 „Pėdsakai“. 
1.25 Aukščiausia pavara.

6.30 Animacija.
8.00 „Kerštas ir meilė“. 
9.00 Gardu gardu. 
10.00 „Likimo karuselė“.
12.05 „Šeima šventėms“ 
(melodrama).
13.55 „Detektyvė Klara“.
16.00 „Likimo karuselė“.
18.00, 22.50 „Sužeisti 
paukščiai“.
20.00 „Ką pasakė Kakė 
Makė?“
20.15 Labanakt, vaikučiai.
21.00 „Kalėdinė pašvaistė“ 
(melodrama). 
0.50 TV pagalba. 

6.00, 17.00, 0.35 Info die-
na.

12.00, 22.30 Labas vakaras, 
Lietuva.
13.30 Vido video.
14.30 Žinios.
15.30 KK2s.
16.00 Daktaras Ozas. 
0.05 Dabar pasaulyje. 

7.15 „Neliečiamieji“.
9.30 „Vaiduoklių medžio-
tojai“. 
11.25 „Vaiduoklių medžio-
tojai 2“. 
13.20 „Diena, kai aš su-
grįšiu“. 
15.10 „Keitė ir Leopol-
das“. 
17.15 „Džiumandži“. 
19.10 „Yvanas Visagalis“.
20.55 „Kaulų kolekcinin-
kas“.
23.00 „Gyvenimas pagal 
jį“. 
1.00 „Antrininkas“.

6.00, 16.35, 23.05 Snieglen-
čių sportas. 
7.00, 17.45, 0.00 Akrobati-
nis slidinėjimas. 
8.00, 19.00, 1.30 Angliška-
sis biliardas. 
9.30 Motosportas.
11.05 Slidžių krosas. 
12.00 Jojimas. 
13.00 Golfas. 
14.05, 20.35 Biatlonas. 
20.30, 23.00 Sporto nau-
jienos.
21.30 Kalnų slidinėjimas. 
Pasaulio taurė. Prancūzija.
1.00 Sporto linksmybės.

7.35 Futbolas. Anglijos Pre-
mier lyga. Apžvalga (94).
8.35 Krepšinis. NBA. 
10.50 Krepšinis. Euroly-
ga. „Žalgiris“ – „Anadolu 
Efes“.
12.50, 23.05 Krepšinis. 
Eurolyga. 
20.50 Krepšinis. Eurolyga. 

„Maccabi“ – „Panathinai-
kos“. Tiesiogiai.  
1.05 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. 

06.00 Automobilių perpar-
davinėtojai.
8.00 Kaip tai veikia?
9.00 Kaip tai pagaminta?
9.30 Sandėlių medžiotojai.
10.00 Garažų auksas.
10.30 Pamiršta ir palai-
dota.
11.00 Greitkelis A2. Nuo-
tykiai.
12.00 Greitai ir triukšmingai.

13.00, 17.00  Automobilių 
perpardavinėtojai.
14.00 Turto gelbėtojai.
18.00 Karai dėl bagažo.
18.30 Pamiršta ir palai-
dota.
19.00 Kaip tai veikia?
19.30 Kaip tai pagaminta?
20.00 Turto gelbėtojai.
21.00 Riplio „Norit tikėkit, 
norit ne!“
22.00 Paskutinės Hudinio 
paslaptys.
23.00 Muziejų paslaptys.
0.00 Didysis baltasis seriji-
nis žudikas sugrįžta.
1.00 Turto gelbėtojai.



TV programos

Galite tikėti, galite netikėti ASTroLoGinė  ProGnozė  KiTAi  SAVAiTei

Penktadienis, gruodžio 20 d.

Kryžiažodžio atsakymus iki penktadienio 9 val. siųsti el. paštu regina@suvalkietis.lt 
arba adresu: Ūkininkų g. 6, Marijampolė.

Primename, kad siųsdami atsakymus nurodytumėte savo vardą, pavardę ir gyvenamąją vietą.

AVINAS. Noriai kibsite į veiklą, ir yra tikimybė, 
kad jūsų kišenė pradės pilnėti. Regis, pajusite porei-
kį kai ką keisti savyje ar savo aplinkoje. Stenkitės 
rasti laiko pasportuoti, atlikti nekasdienes grožio, 
higienines, sveikatos procedūras ir pan. Laisvalaikiu 
daugiau bendraukite su artimaisiais, antrąja puse. 

JAUTIS. Sulauksite dėmesio, komplimentų. Ga-
lite gauti kvietimą į pobūvį, renginį ar pasimatymą. 
Kasdieniai darbai judės kažkaip smagiai, be įtampos. 
Galite sulaukti reikalingos pagalbos, padrąsinimo. 
Deja, gali strigti reikalai, susiję su įmonės pinigais, 
investicijomis, paskolomis, antstoliais. 

DVYNIAI. Pasistenkite sutvarkyti su namais 
susijusius reikalus. Pasitelkite į pagalbą ir artimuo-
sius. Pravartu peržiūrėti šeimos biudžetą, susidaryti 
taupymo programą. Stenkitės įveikti savo silpnybes. 
Regis, imsite suvokti, kad be įtemptų pastangų nieko 
nepasieksite. Visgi kol kas būsite linkę slysti pavir-
šiumi ir tikėtis aklos sėkmės. 

VĖŽYS. Savaitė palanki nekilnojamojo turto 
reikalams tvarkyti, prekybai, reklamai, apsipirki-
mams. Tikėtina, kad rūpinsitės mokslo, informacijos, 
transporto, ryšių reikalais. Galite sulaukti svečio iš 
giminių. Būkite atidūs kelyje ir kontroliuokite savo 
žodžius. Visgi bus nelengva, jei iki savaitgalio reikia 
daug suspėti, išmokti, paruošti straipsnį.

LIŪTAS. Neblogos naujienos, jei esate suintere-
suoti kokiais nors būdais papildyti išsekusį pajamų 
šaltinį. Galima nauda iš nuomos, smulkios komerci-
jos, amatų. Jei norite išlošti pirkdami ar parduodami, 
bandykite pasiderėti ir gauti nuolaidų. Tik venkite 
girtis tuo, ką turite ar esate pasiekę. 

MERGELĖ. Palankus laikas dvasinėms prak-
tikoms, meninei veiklai. Visiškai įmanoma, kad 
finansinė ar kitokia parama ateis lengviau nei galite 
įsivaizduoti. Kita vertus, vyks savotiškas patikrini-
mas, ar esate pakankamai kompetentingi ir sąžinin-
gi. Nesielkite lengvabūdiškai, jei reikės pasirašyti 
sutartį, teikti interviu. 

SVARSTYKLĖS. Norėsis niekur nesikišti ir 
tiesiog būti stebėtojais. Įmanomas keistas silpnumas. 
Deja, darbo padaugės, spaus terminai, todėl vargu 
ar pavyks save itin tausoti. Bus nelengva susidoroti 
su anksčiau prisiimtais įsipareigojimais. Dėl neap-
dairumo, aplaidumo gali kilti problemų. 

SKORPIONAS. Teks paplušėti norint įvykdyti 
įsipareigojimus ir duotus pažadus. Pasistenkite būti 
visaverčiai komandos nariai, jeigu to prireiks darbe 
ar kitur. Tikėtini pokalbiai su politikais, pareigūnais, 
senais bičiuliais. Pažįstamas asmuo gali suteikti kon-
fidencialios informacijos, kuria pasinaudoję lengviau 
susidorosite su aktualia problema. 

ŠAULYS. Jums nestigs pasitikėjimo savimi, 
o ir aplinkiniams atrodys, kad protingai mąstote, 
tinkamai planuojate reikalus. Svarbu, kad efektinga 
iniciatyva tuoj pat neišblėstų. Regis, nebus kliūčių 
susitarti dėl aktualių dalykų. Tik savo dosnumu ir 
patiklumu negundykite vagių, sukčių. 

OŽIARAGIS. Mėginsite pagerinti finansinę pa-
dėtį, tvarkysite paskolų, draudimo reikalus. Regis, 
gausite daugiau, nei atiduosite. Pasijusite stipresni, 
svarbesni. Pasistenkite būti korektiški, nes iš jūsų 
elgesio bus daromos išvados, kurios gali turėti įtakos 
tolimesnei karjerai ar uždarbiui. 

VANDENIS. Pats metas apsikuopti savo aplin-
koje, išmesti nereikalingus daiktus. Jeigu norite 
pasiskolinti ar kitiems skolinti pinigų, pasistenkite 
protingai apsidrausti. Prieš išlaidaudami šventėms, 
įvertinkite savo galimybes. Galbūt teks bendrauti su 
iš toli sugrįžusiu asmeniu.

ŽUVYS. Savaitė žada jaudinančių emocijų. Staiga 
galite susidurti su nesusipratimais, netikėtomis išlai-
domis. Jeigu esate kūrybingi ir aktyvūs, sugebėsite 
rasti išeitį iš bet kokios situacijos, rasti pagalbininkų. 
Visgi galima nesunkiai įgyti ir konkurentų ar net slap-
tų priešų. Venkite manipuliuoti, sukčiauti. 

Pagal ELTĄ 

6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.20 „Senis“.
10.25 „Miuncheno krimina-
linė policija“.
11.10 „Komisaras Reksas“.
12.00 Gyvenimo spalvos.
13.00 „Kilti ir kelti. „Ca-
ritas“ misija Lietuvoje“ 
(dok.).
13.58, 20.25, 21.29 Lo-
terija.
14.00, 17.30 Žinios. 
14.20 Laba diena, Lietuva.
16.35 Kūrybingumo mo-
kykla. 
16.45 „Ponių rojus“.
18.00 Kas ir kodėl? 
18.30 Visi kalba. 
19.30 Beatos virtuvė. 
20.30 Panorama.
21.30 Auksinis protas. 
22.55 „Spektras“ (trileris).
1.20 „Vasaros žaros“ (dra-
ma). 

6.00 „Mano gyvenimo švie-
sa“.
7.30 Animacija.
7.55 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.
9.55 „Rimti reikalai“.
10.25 „Rozenheimo poli-
cija“.
11.25 „Atsargiai – giminės!“
12.00 Valanda su Rūta.
13.00 „Tik tu ir aš“.
14.00 „Našlaitės“.
15.00 „Svajoklė“.
16.00 Labas vakaras, Lie-
tuva.
17.30 Vido video. 
18.30 Žinios.
19.30 KK2 penktadienis. 
21.00 „Neliečiamieji“ (ko-
medija). 
23.15 „13 valandų. Slaptieji 
Bengazio kariai“ (veiks-
mo). 
2.05 „Titanų įniršis“ (nuo-
tykių). 

6.20 „CSI. Majamis“.
7.15, 13.35 Mano virtuvė 
geriausia.
8.35 „Stoties policija“.
9.35, 16.00 „Paskutinis fa-
ras“.
10.35, 17.30 „Gelbėtojai 
112“.
11.35 „Jūrų pėstininkai“.
12.35, 1.35 „Įstatymas ir 
tvarka. Spec. tyrimų sky-
rius“.
14.55 „Stoties policija“.
17.00 Info diena.
18.30 „CSI. Majamis“.
19.30 Amerikietiškos im-
tynės.
21.30 „Ikaras“ (veiksmo).
23.20 „Asai“ (drama). 

6.25 Animacija.
7.55 Farai. 
8.55 Legendinės legendos. 
10.00 „Nuo likimo nepa-
bėgsi“.
12.00 „Atsargiai! Mergi-
nos“. 
13.00 „Parduotas gyveni-
mas“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00, 18.30 Žinios. 
16.30 TV pagalba. 
19.30 „Vienas namuose 3“ 
(komedija).
21.40 „Geležinis žmogus 2“ 
(veiksmo). 
0.05 „P2“.
2.00 „Mirtinas šūvis“ (dra-
ma).

6.05 „Vilnius Jazz“. 
7.00 Kultūros diena.
7.25, 15.50 „Kaip Paulinė 
Kalėdas gelbėjo“.
7.40, 16.05 Animacija. 
8.20 Pasaulio lietuvių ži-

nios.
8.50, 16.45 „Maistas: tiesa 
ar pramanas?“
9.15 Labas rytas, Lietuva.
12.00, 0.00 DW naujienos.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
12.40 7 Kauno dienos. 
13.05 Mūsų miesteliai. 
Igliauka.
13.55 Pasaulio teisuoliai.
14.40 „Chopin Jazz Inn“ su 
Evelina Sašenko. 
17.05 „Ieškok manęs Pa-
ryžiuje“.
18.00 Kultūros diena.
18.30 Kelias į namus. Halina 
Kobeckaitė. 
19.00 Mes nugalėjom. 
19.25 Žmonių biblioteka. 
20.30 Panorama.
21.30 „Vieni metai po ryto-
jaus“ (drama). 
23.00 Koncertas, skirtas E. 
Balsio 100-osioms gimimo 
metinėms. 
0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 Veranda. 
1.10 Koncertas.

6.30 „Pasaulis iš viršaus“.
7.00 Laikykitės ten. 
8.00 Ne spaudai. 
9.00 Greiti pietūs. 
10.00 Mano vieta. 
10.30 Kryptys LT. 
11.00 Gyvenimas. 
12.15 „Pone prezidente“.
12.50, 17.00, 1.00 „Gyvybės 
langelis“.
14.00 Skyrybos. 
15.00 „Pavojingi jausmai“.
16.00, 18.00, 20.00, 22.30 
Reporteris. 
16.30, 22.00 Oponentai. 
19.00 „Moterų daktaras“.
21.00 Kitoks pokalbis.
23.00 Bušido ringas. 
23.30 Vantos lapas. 
0.00 „Moterų daktaras“.

6.35 Muzikinė vaivorykštė. 
6.50, 12.00 Marijampolės 
žinios. 
7.20 „Neklausk meilės var-
do“. 
8.45 „Meilės sparnai“. 
9.45 „Akloji“. 
10.50 Būrėja.
12.30 Nepriklausomybės 
kovų verpetuose.
13.00 Animacija.
14.45 „Mirtis rojuje“.
16.00 „Svaragini. Amžina 
draugystė“.
17.00 „Būk su manim“.
18.00 Tarp mūzos ir gyveni-
mo. Arnas Haridas. 
18.30, 20.00, 23.05 Mari-
jampolės žinios. 
19.00 Susitikimai. Stasys 
Eidrigevičius.
19.45 Muzikinė vaivorykš-
tė. 
20.30 Vyrų šešėlyje. Joana 
Bilevičiūtė-Narutavičienė.
21.00 „Visa tiesa apie Hario 
Kveberto bylą“.

6.30 „CSI kriminalistai“.
7.30 „Kobra 11“.
8.30 „Meilė – tai...“
9.00 Statybų gidas. 
9.30 Topmodeliai.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Saldainiukas“ (1).
12.30 „Vedęs ir turi vaikų“.
13.30 „Mikė“.
15.00 „Kobra 11“.
16.00 „CSI kriminalistai“.
17.00 „Saša ir Tania“. 
18.00 „Vedęs ir turi vaikų“.
19.00 „Saldainiukas“ (2).
20.00 Farai. 
21.00 Žinios. 
22.00 Eurolyga. Maskvos 
srities „Khimki“ – Kauno 
„Žalgiris“.
0.20 „Juodasis erelis“ (dra-
ma).

6.30 „Ką pasakė Kakė 

Makė?“
6.45 Animacija
8.00 „Detektyvė Klara“.
9.00 Pasaulis pagal mo-
teris. 
10.00 „Likimo karuselė“.
12.05 „Kalėdinė pašvaistė“ 
(melodrama). 
13.55 „Detektyvė Klara“.
16.00 „Likimo karuselė“.
18.00, 22.50 „Sužeisti 
paukščiai“.
20.00 Labanakt, vaikučiai.
21.00 „Kalėdų meilė“ (me-
lodrama). 
0.50 TV pagalba.

6.00, 17.00, 21.00, 0.35 Info 
diena.
12.00 Labas vakaras, Lie-
tuva.
13.30 Vido video.
14.30 Žinios.
15.30 KK2. 
16.00 Daktaras Ozas. 
19.30 @rimvydasvalatka. 
22.30 Labas vakaras, Lie-
tuva. 
0.05 Dabar pasaulyje. 

7.15 „Sielonešė“.
9.55 „Yvanas Visagalis“.
11.35 „Kaulų kolekcinin-
kas“.
13.40 „Bethovenas“. 
15.15 „Gyvenimas pagal 
jį“.
17.05 „Laivų mūšis“. 
19.20 „Robinas Hudas – va-
gių karalius“. 
22.00 „Premjera“.
0.35 „Elžbieta“. 

6.00 Jojimas. 
7.00, 11.30, 16.35, 21.20 
Kalnų slidinėjimas. 
8.30, 14.00, 20.20 Biatlo-
nas. 
9.30, 17.45, 22.15 Šuoliai su 
slidėmis nuo tramplino. 
20.15, 23.20, 0.25 Sporto 
naujienos.
23.25 Akrobatinis slidinė-
jimas. 

6.15, 9.15 Futbolas. Anglijos 
Premier lyga. Žurnalas.
6.45, 11.45 Krepšinis. 
NBA.
7.15 Krepšinis. Eurolyga. 
9.45 Ledo ritulys. KHL. 
16.45, 23.30 Krepšinis. Eu-
rolyga. 
18.45 Krepšinis. Eurolyga. 
„Chimki“ – „Žalgiris“. Tie-
siogiai.
21.15 Krepšinis. Eurolyga. 
„Bayern“ – „Barcelona“. 
Tiesiogiai.
1.30 Motokrosas. 

6.00 Automobilių perparda-
vinėtojai.
8.00 Kaip tai veikia?
9.00 Kaip tai pagaminta?
9.30 Sandėlių medžiotojai.
10.00 Garažų auksas.
10.30 Pamiršta ir palaidota.
11.00 Greitkelis A2. Nuo-
tykiai.
12.00 Greitai ir triukšmin-
gai.
13.00, 17.00 Automobilių 
perpardavinėtojai.
14.00 Užsislėpęs milijo-
nierius.
18.00 Karai dėl bagažo.
18.30 Pamiršta ir palai-
dota.
19.00 Kaip tai veikia?
19.30 Kaip tai pagaminta?
20.00 Turto gelbėtojai.
21.00 Laukinės gamtos ko-
deksas.
22.00 Aliaska. Paskutinė 
riba.
23.00 Aukso karštinė.
0.00 Didieji baltieji rykliai.
1.00 Turto gelbėtojai.

Gruodžio 7-osios kryžiažodžio (teisingas atsakymas MIESTO BALANDŽIAI) 
prizo laimėtojas – Ąžuolų Būdoje gyvenantis Viktoras Pupius.

Prizas – „Suvalkiečio“ puodelis
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Sportinių  automobilių  keliamas  triukšmas  – 
galvos  skausmas  aplinkiniams  gyventojams

Kaip ir buvo žadėta, 
įžiebus kalėdinę eglę Jono 
Basanvičiaus aikštėje kas-
dien laukiama marijampo-
liečių – mažų ir didesnių. 
Kai kuriomis dienomis 
čia atvyks ir pats Kalėdų 
Senelis (visur kasdien lan-
kytis nesuspėja...), bet jo 
rezidencijoje esate kasdien 
laukiami. Štai šią savaitę 
pavakare kvietė Kraštoty-
ros muziejaus darbuotojos 
Jurgita Jasevičienė, Danutė 
Katkuvienė ir Rasa Gražy-
tė-Bernotienė. Jos vaikus 
(ir smalsias mamas ar mo-
čiutes) mokė pasigaminti 
iš molio eglutės žaisliu-
kus. Nors ir trūksta labai 
svarbaus dalyko – balto sniego, bet švytinčios 
aikštės stebuklingoje erdvėje kažką veikiantys, 
kažkuo besidalijantys žmonės atrodo kaip iš 
pasakos...

Kitą savaitę kvies ir visų lauks kitų kultūros 

Blaško nuobodulį
R. Apuokienė dovanoti keliones 

draugams ir artimiesiems pradėjo 
intensyviau keliaudama. Sako, 
namuose niekada nebuvo linkusi sė-
dėti. Keliavo ir su tėvais vaikystėje, 

Ketvirtadienį Marijampolės P. 
Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje 
įvyko knygos „Viešasis transportas 
Marijampolės krašte“ pristatymas 
ir susitikimas su jos autoriumi žur-
nalistu Gintaru Kandrotu. Knygoje 
apžvelgiama viešojo transporto rai-
da Marijampolės krašte nuo XX a. 
pradžios iki 1992 metų. 

Rinkdamas medžiagą autorius 
dirbo archyvuose, vartė senąją spau-
dą, kalbino transporto sistemoje 
įvairiu metu dirbusius žmones. 
Tad susitikimo metu G. Kandrotas 
marijampoliečiams suteikė gali-
mybę susipažinti su archyvuose 
surastomis senomis nuotraukomis, 

pasakojančiomis Marijampolės vie-
šojo transporto istoriją, senoviniais 
dokumentais. 

Prisiminimais apie Marijam-
polės viešąjį transportą pasidalijo 
buvęs autotransporto įmonės direk-
toriaus pavaduotojas Jonas Bagdo-
nas, apie statybas pasakojo keturias 
autobusų stotis Marijampolėje statęs 
inžinierius statybininkas Bernardas 
Lapukas. 

Knygą galima įsigyti „Suval-
kiečio“ redakcijoje ir Marijampolės 
autobusų stotyje.

„Suvalkiečio“ informacija 
Ričardo PASILIAUSKO 

nuotrauka

Pristatė  knygą  „Viešasis  transportas  Marijampolės  krašte“ 

Dovanokime  įspūdžius,  ne  daiktus
Atvykti į prekybos centrą ir parvykti iš jo šiomis dienomis yra nemenkas iššūkis. Automobilių 

spūstys, minios žmonių – visi sumurę nuo blaškymosi po parduotuves, kamuojami nerimo, ką 
padovanoti Kalėdų proga patiems artimiausiems. Nemažai tyrimų ir apklausų yra atskleidę, kad 
minėtos apsipirkimo aplinkybės išveda žmones iš pusiausvyros ir užuot nupirkę tai, ko dovanos 
gavėjui reikia ar ko jis nori, griebiame, kas papuola po ranka, teisindamiesi, kad taip bus paprasčiau 
įvykdyti pareigą dovanoti.

Kalėdų dovanos nėra tik prievolė. Jos turi turėti prasmę. Todėl marijampolietė Raimonda Apuo-
kienė artimiesiems, o ir pati sau, dovanoja keliones. Nes, anot jos, kelionės padeda į gyvenimą 
žvelgti kitomis spalvomis, praskaidrina nuotaiką ir kasdienybę.

ir su savo šeima važiuodavo į 
įvairias išvykas, o maždaug 
prieš 10 metų, mirus sutuok-
tiniui, kelionių jos gyvenime 
atsirado kaip niekada daug. 

– Kelionės man tapo ben-
dravimo, atsipalaidavimo, nu-
siraminimo būdu. Net nepaste-
bėjau kaip įsisukau į jų sūkurį. 
Vietines išvykas ėmė keisti to-
limos ir atvirkščiai. Aplankytų 
šalių ir vietų sąrašas tapo ilgas 
ir jį vis dar norisi tęsti. Kelionės 
man padeda atverti mintis, per-
žengti kasdienybės ribas. Ne-
svarbu, ar vykčiau savaitgaliui 
į Londoną, ar visai į netolimą 
šalį, ar į kitą Lietuvos miestą. 
Keliaujant bet kuria kryptimi 
protas tampa smalsesnis, širdis 
platesnė, o siela – džiugesnė. 
Mintis šitaip pramankštinus 
jos niekada negrįžta į pradinę 
būseną, – kelionių privalumus 
vardija pašnekovė.

Išlaidauti nebūtina
Sužavėta kelionių, moteris 

ne tik jas dažnai dovanoja sau, 
bet ir artimiesiems. Sako, kad 
bereikšmiais daiktais daugiau 
ar mažiau užversti visi mūsų 
namai. Todėl Kalėdų, gimtadie-
nio ar svarbių gyvenimo įvykių 
progomis vaikams, draugėms 

ji dovanoja kelionių kelialapius ar 
dovanų kuponus jiems įsigyti. 

– Kelionės yra įspūdžiai, patir-
tys, išliekančios visam gyvenimui. 
Kiekviena, kad ir maža išvyka, kaž-
ko išmoko, leidžia sužinoti, pažinti 

naujas vietas, dalykus, reiškinius. 
O kiek pažinčių, draugysčių yra 
užsimezgę kelionių metu. Būna, 
kad vienoje kelionėje susipažįs-
tame, į kitą vykstame jau drauge. 
Todėl džiaugiuosi gavusi kelionę 
dovanų ir pati dažnai jas dovanoju. 
Nebūtinai brangias – ištaigingų 
atostogų visiems nepadovanosi. 
Tačiau pakanka ir kelialapį į Lietu-
voje organizuojamą išvyką nupirkti 
– įspūdžių tikrai bus, o išlaidos pini-
ginės nesudraskys. Pakanka 20–30 
Eur nupirkti kelionės paketą žmogui 
Lietuvoje. Galima rinktis ir dovanų 
čekį. Tuomet žmogus pats sprendžia 
kokia kelionė, kryptis jam arčiausiai 
širdies ir dūšios. Tai labai tinkama 
dovana tiems, kurie nori kažkur 
vykti, tačiau randa šimtus priežasčių 
to nedaryti. Čekis paragina ir įparei-
goja keliauti, –  paaiškina Raimonda 
Apuokienė.

Pasitiki dėl kokybės
Paklausta, kur dažniausiai įsi-

gyja kelionių paketus ar čekius 
dovanoms, pašnekovė sakė, kad yra 
ištikima kelionių organizavimo ben-
drovei „Janikės kelionės“. Moteris 
skaičiuoja, kad įmonės paslaugomis 
naudojasi jau daugiau nei 10 metų. 
Sako, jog kokybė ją tenkina, pas-
laugų ir kainų asortimentas platus, 
o kilus problemoms ar netikėtiems 
klausimams jie būna operatyviai 
išspręsti.

– Vien šiais metais su „Janikės 
kelionėmis“ keliavau 16 kartų. Jei 
suskaičiuočiau, kiek išvykų buvo 
per visus tuos bendradarbiavimo 

metų, ko gero, gaučiau triženklį 
skaičių. Iš tiesų, jokių nusiskun-
dimų bendrovės atžvilgiu neturiu. 
Esu vykusi į daugybę jų pačių ir jų 
partnerių organizuotų kelionių – re-
zultatai visada puikūs. Būna, grįžtu 
iš kelionės pavargusi, sakau sau, 
kad greitai niekur nevažiuosiu, ta-
čiau kitą rytą jau audžiu mintį apie 
naują kelionės kryptį. Kelionės 
man yra savotiška priklausomybė, 
tačiau tikiu, kad teigiama, nes jos 
plečia požiūrį ir suteikia labai 
daug laimės, – patirtimi dalijasi 
pašnekovė.

Pasiūlymai įvairiems 
skoniams ir galimybėms

Susigundžiusieji patirti tiek gerų 
emocijų, kiek keliaudama patiria 
Raimonda Apuokienė, dar gali spėti 
Kalėdų pro-
ga pasido-
vanoti sau, 
draugui ar 
giminaičiui 
į s p ū d ž i ų 
kupiną ke-
lionę. Ypač 
patrauklūs 
k e l i o n i ų 
po Lietuvą 
pasiūlymai. 
Antrą kartą 
š į  sezoną 
organizuo-
jamą išvyką 
į Pakruojo 
d v a r ą  i r 
ten vis dar 
v y k s t a n t į 
„Didžiųjų 
Kinijos ži-
bintų“ fes-
tivalį sausio 
4 dieną ga-
lima įsigyti 
už 27 Eur. 
Sausio 25 
dieną „Ja-
nikės kelio-
nių“ orga-
nizuojama 
išvyka į Vil-
niuje vyk-

Kalėdų  Senelio  rezidencija  veikia

įstaigų atstovai, taip pat siūlysiantys visokių 
šventinių įdomybių.

Lina VOLUNGYTĖ
Romo LINIONIO nuotrauka

Nors lauke oras ne itin malonus, kūrybos erdvėje įšilę ir 
besimokantieji, ir pačios mokytojos.

Raimonda Apuokienė – ištikima 
„Janikės kelionių“ klientė. Norvegijoje 
aplankytas Nerėjaus fiordas – vienas iš 
įsimintinų kelionėse matytų vaizdų.

siančią turizmo parodą „Adventur“ 
kainuoja 15 eurų, o vasario 8 dienos 
kelionė į stintų šventę Palangoje – 
28 eurus. Vasario 22 dieną planuo-
jamą kelionę į Knygų mugę galima 
įsigyti už 19 eurų, tiek pat kainuoja 
ir organizuojama išvyka į Užga-
vėnių šventę Rumšiškėse tą pačią, 
vasario 22 dieną. Jau galima už 24 
eurus įsigyti ir kelionės paketą į 
Kaziuko mugę Vilniuje, kuri šiemet 
vyks kovo 7 dieną. Kad keliautojai 
mugėje nesušaltų, važiuojant į Vil-
nių planuojama sustoti Stakliškėse 
paskanauti midaus.

Liucija JANKAUSKAITĖ
Nuotrauka 

iš asmeninio pašnekovės 
albumo

(Atkelta iš 4 psl.)
Bet ten nieko nepešę jie pareiškė treni-

ruotes atnaujinantys senoje vietoje, nes jokių 
įstatymų ir taisyklių pažeidimo savo veikloje 
nemato. Negana to, žadamų triukšmo slopini-
mo sienelių statybai lėšų dabar neturi.

„Marijampolės savivaldybėje vyko jau 
ne vienas posėdis dėl „Majami Driftland“. 
Priežasties, dėl ko uždrausti mūsų veiklą, 
dar nerado, nes mes veikiame legaliai, pagal 
įstatymus, privačioje teritorijoje. Vieši pareiš-
kimai dėl mūsų uždarymo sukėlė didelį sporto 
visuomenės pasipiktinimą, dėl to praradome 
keletą rėmėjų, kurie žadėjo įrengti triukšmą 
slopinančias tvoras, tobulinti infrastruktūrą 
ir prisidėti prie varžybų rengimo ateityje“, – 
piktinasi sportininkai.

Šiomis dienomis „Majami Driftland“ 
kolektyvas paskelbė viešą laišką Marijam-

polės savivaldybei, kuriame išsakė savo 
argumentus. 

„Deja, pradžioje iniciatyvą laiminusi vie-
tos valdžia pakeitė poziciją ir nesileisdama į 
kompromisus pradėjo sportininkus ir automo-
bilių sporto entuziastus guiti lauk, – rašoma 
laiške. – Aikštelę atidarėme su mero Povilo 
Isodos palaiminimu ir iniciatyvos palaikymu, 
turėdami didelių planų ateičiai. Veiklą pradė-
jome tam, kad čia galėtų treniruotis sportinin-
kai, automobilio valdymo subtilybių saugiai 
mokytųsi visi tobulėti norintys vairuotojai. 
Taip pat norime į saugią aikštelę privilioti 
azartišką jaunimą iš miesto gatvių.“ 

Suprasdami aplinkinius gyventojus dėl 
triukšmo, aikštelės įkūrėjai nutarė dirbti tik 
keletą kartų per mėnesį, sutrumpindami ir 
darbo laiką. 

Ričardas PASILIAUSKAS
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Viena didžiausių įmonių Lietuvoje tie-
siogiai perka karves, bulius, telyčias.  
Sveria el. svarstyklėmis. Moka 6 ir 21 
proc. PVM. Atsiskaito iš karto. Tel. 8 
635 07197, Ričardas Lukauskas.                

Užs. 2343.

   Bran giai per ka bu liu kus, 
te ly čai tes, bel gų mė ly nų jų 

ver še lius au gin ti. 
Mo ka 6 ir 21 proc. 

Tel. 8 699 75181.
Užs.

 1548.
Užs. 1127.

SoCiALinio  BŪSTo  PirKiMo  SKeLBiMAS
Marijampolės savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybė), 

J. Basanavičiaus a. 1, 68307 Marijampolė, tel.: (8 343) 90011, 90062, 
el. p. administracija@marijampole.lt, skelbiamų derybų būdu perka 
socialinius būstus (toliau – butai) Marijampolės mieste: keturis vieno 
ir vieną dviejų kambarių butus (detalesnė informacija pateikiama Soci-
alinių būstų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų apraše). Pirkimas 
skirstomas į penkias dalis. Kiekvienoje dalyje numatoma pirkti po 
vieną butą ir sudaryti po atskirą pirkimo sutartį.

Kandidatai pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų aprašą ir kitus 
dokumentus, susijusius su butų pirkimu, laisvai ir nemokamai darbo 
dienomis ir darbo valandomis gali gauti Marijampolės savivaldybės 
administracijos 418 arba 419 kabinetuose, J. Basanavičiaus a. 1 , Mari-
jampolėje, jie viešai skelbiami ir Marijampolės savivaldybės interneto 
svetainėje www.marijampole.lt.

Pasiūlymai su Socialinio būsto pirkimo skelbiamų derybų būdu 
sąlygų apraše nurodytais dokumentais dalyvauti skelbiamose derybose 
(toliau – Pasiūlymas) turi būti pateikti iki 2020 m. sausio 10 d. 10 val. 
darbo dienomis ir darbo valandomis. Vėliau pateikti Pasiūlymai nebus 
nagrinėjami ir bus grąžinti juos pateikusiems kandidatams. Pasiūlymai 
užklijuotame voke su užrašu „Socialinių būstų pirkimo komisijai“, 
būtinai su nuoroda, kurioje pirkimo dalyje kandidatas nori dalyvauti 
(tas pats kandidatas gali teikti paraiškas visoms pirkimo objekto dalims, 
pateikdamas tik vieną reikalaujamų pridėti dokumentų komplektą), 
pateikiami specialistams Marijampolės savivaldybės administracijos 
210 kabinete, J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolėje.

Reikalavimai perkamiems butams:
1. vieno kambario ne didesni kaip 40 kv. m bendrojo (naudingojo) 

ploto ir 2 kambarių ne didesni kaip 58 kv. m bendrojo (naudingojo) 
ploto butai Marijampolės mieste;

2. butas turi būti iki 1000 m nuo viešojo transporto stotelės; 
3. pirmenybė teikiama kuo aukštesnės energinio naudingumo klasės 

ir vėlesnės statybos butams; 
4. butai turi būti su visais komunaliniais patogumais (vandentiekis, 

kanalizacija, centrinis šildymas), elektros instaliacija – jungikliai, kiš-
tukiniai lizdai, apšvietimo prietaisai – turi būti tvarkinga, be defektų;

5. bute turi būti įrengti visi apskaitos prietaisai (šalto, karšto van-
dens, elektros, dujų);

6. butai turi būti geros techninės būklės, techniškai tvarkingi, tin-
kami eksploatuoti buities ir santechnikos, patalpų šildymo prietaisai ir 
kita įranga (vamzdynai, dujinė ir (ar) elektrinė viryklė ir kita įranga);

7. vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui 
įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 2 straipsnio 2 punktu, butai turi ati-
tikti statybos ir specialiųjų normų (higienos, gaisrinės saugos ir kitų) 
reikalavimus, tinkami gyventi be papildomų remonto išlaidų. Esant 
poreikiui butą remontuoti, toks pasiūlymas atmetamas, nebent nusta-
tyti trūkumai būtų ištaisyti ar remontas atliktas iki pirkimo-pardavimo 
sutarties pasirašymo dienos. Įvykdžius pirkimo procedūras, butai ir jų 
priklausiniai (sandėliukai rūsyje) turi būti perduodami geros techninės 
būklės, tvarkingi, švarūs, atlaisvinti;

8. butai turi būti techniškai inventorizuoti, su atskiru unikaliu 
numeriu ir numatyta buto tiksline naudojimo paskirtimi, įregistruoti 
Nekilnojamojo turto registre. Buto kadastrinių matavimų byla turi 
atitikti faktinę buto patalpų padėtį;

9. butai perkami ir atnaujintuose (renovuotuose) namuose, tačiau  
už renovavimo darbus turi būti atsiskaityta iki pirkimo-pardavimo 
sutarties pasirašymo dienos.

Neperkami butai: 
1. esantys bendrabučio tipo, mediniuose gyvenamuosiuose namuose 

su bendrojo naudojimo patalpomis (virtuve, tualetu, dušu), pusrūsiuose, 
palėpėse;

2. neįrengti, apleisti ir (ar) su skolomis;
3. jei apribota siūlomo pirkti buto valdymo, naudojimo ar dispo-

navimo juo teisė;
4. ne visiškai baigti įrengti butai (baigtumas nėra 100 proc.) ir butai, 

kurių fizinis nusidėvėjimas yra 60 ir daugiau procentų;
5. kurie yra gyvenamuosiuose namuose, kurių pagrindinė paskirtis 

yra gyvenamoji – įvairioms socialinėms grupėms;
6. su krosniniu šildymu esantys butai; 
7. kurie neatitinka bent vieno iš anksčiau nurodytų reikalavimų 

perkamiems butams.
Informacija teikiama: tel. (8 343) 90057 ir (8 343) 90058, el. paštu 

vilija.sopiene@marijampole.lt ir (ar) birute.domarkiene@marijampole.
lt.                                                                                               Užs. 1416.

        (Pradžia Nr. 64)
Pasikapstę universiteto biblio-

tekoje, Teisės fakulteto skaitykloje, 
darėme antrą užplaukimą. Ir vėl, 
nieko neaiškina, o veja lauk.

– Mes nežinom, profesoriau, 
paaiškinkit.

– Ko jūs čia atvažiavot?
– Mokytis! – rėkiame choru.
– Mokosi pradinėse, septyn-

metėse, vidurinėse, proftechninėse 
mokyklose, o čia – universitetas, 
čia – studijuojama. Įsikalkit į gal-
vas – studijuoti, vadinasi, ieškoti. 
Ieškokite ir rasite. Man ir dar smeto-
niniais laikais teko studijuoti, ieškoti 
ir rasti. O radus koks džiaugsmas, 
pasitenkinimas! Visą gyvenimą 
atsimeni, ką radęs.

Tikrą teisybę kalbėjo.
Taigi nesirašo ir ką tu jam pa-

darysi. Vienas mūsiškis per pažintis 
siekė net Lietuvos TSR Ministrų 
Tarybos juridinį skyrių, kur ir nusi-
rašė atsakymą į tą suktą profesoriaus 
klausimą. Sukišę nosis išsiaiškinom. 
Einam trečią kartą. Pirmas atsako, 
antras taip pat, todėl profesorius 
liepė dėti studijų knygelę jam ant 
stalo ir visiems, nieko neklausinė-
jęs, pasirašė įskaitas. Žinojo, kad 
išmokom.

O per egzaminą – vėl Fakyras. 
Išlindo kaip tas Pilypas iš kanapių. 
Atsakinėjo į klausimus apie dalinę 

Dėstytojai
ir jungtinę nuosavybę, jų materia-
liąsias ir idealiąsias dalis. Žodžiu, 
varė, net smagu klausytis. Tik 
profesorius pakilo – ir prie lango. 
Fakyras net rankomis ant suolo ėmė 
dėlioti dalis, sukdamas ratus jungti 
jas, o profesorius žiūri į dabartinę 
prezidentūrą, buvusią Muravjovo 
koriko rezidenciją, lyg tyrinėtų 
architektūrą. Rodos, taip atsakingai 
žiūri, o girdi, ką tas mala.

– Jonas pirko karvę ir parsivedė 
ją į kolūkinį kiemą. Kieno karvė? – 
paklausė net neatsisukęs.

– Jono.
– Na matai, daug kalbėjai, o ko 

reikia, nesupratai.
Dar ilgai pjovėme Fakyrą, pri-

mindami jam Joną ir karvę.
Tik per buhalterinę apskaitą, 

kurią dėstė jau minėtas Buhalteris, 
juokai menki. Kietas buvo dėsty-
tojas, ryžtingai braižė lentoje sąs-
kaitas, vedžiojo rodykles ir strėles, 
kuri su kuria koresponduoja, o kuri 
ne, aiškino, kaip sudaromas balan-
sas, dalijo jį į aktyvus ir pasyvus, 
debetus ir kreditus, rodė, kaip išve-
damas teigiamas ir neigiamas saldo, 
mokė visokių kitokių buhalterinių 
gudrybių. Panašiai kaip docentas 
Žiurlys, reikalavo tikslių terminų 

ir atsakymų, tik ne juridinių, o bu-
halterinių.

Buhalterinės apskaitos mokė-
mės vienerius akademinius metus, 
todėl pavasarį toje pačioje audito-
rijoje, kurioje Fakyras profesoriui 
Žeruoliui dėstė savąją teoriją apie 
nuosavybės formas, laikėme egza-
miną. Pakvietė penkis. Ištraukėme 
bilietus, susėdome ruoštis atsaky-
mams.

– Kad būtų objektyviau, prašy-
čiau konspektėlius, – bjauriai girgž-
dančiu nosiniu balsu tarė Buhalteris 
ir surinko mūsų užrašus.

Mes ruošėmės, o jis vartė vienus 
po kitų nuobodžiai skaitinėjo, kaip 
niekad žiovavo. Paėmė Viliaus. 
Staiga Buhalterio plikė paraudo, 
pasišiaušė keli ant jos belikę plau-
kai. Mat užrašuose, balanso aktyvo 
ir pasyvo skiltyse, vietoje skaičių ir 
įrašų – Puškino poemos „Luka Mu-
diščevas“, parašytos pagal gašlūnų 
užsakymą, gana vykusiai išverstos 
į lietuvių kalbą ištraukos: „Rūsti 
gamta jam davė b.../ Ir nieko ne-
davė daugiau“. Tai poemos moto. 
Žodžiu, riebiai, riebiau, riebiausiai, 
net gėda rašyti. Žinoma, po gero 
kaušo alaus vyriškoje kompanijoje 
dar ir dabar pavaryčiau nemažus 
gabalus poemos. 

(Nukelta į 12 psl.)

Vairavo neblaivūs
Marijampolės 
savivaldybėje

Marijampolės apskrities vyriau-
siojo policijos komisariato (apskr. 
VPK) Kelių policijos skyriaus 
pareigūnai nustatė asmenis, kurie 
padarė Administracinių nusižen-
gimų kodekse (ANK)  numatytą 
nusižengimą, nes būdami neblaivūs 
vairavo transporto priemones. Vin-
cui Pikui (g. 1954 m., Marijampolės 
sav.) už vairavimą lengvai apgirtus 
(1,23 prom.) paskirta 800 Eur 
bauda ir vieneriems metams atimta 
teisė vairuoti. Taip pat nubaustas ir 
Edmundas Norkus (g. 1960 m., 
Marijampolės sav.), kuris irgi vaira-
vo lengvai apgirtęs (0,73 prom.).

Raimonda VIZGIRDIENĖ
Marijampolės apskr. VPK 

Kelių policijos skyriaus Veiklos 
organizavimo ir prevencijos 

grupės specialistė 

Kalvarijos  savivaldybėje
Kalvarijos policijos komisariato 

(PK) pareigūnai, kontroliuodami 
eismo saugumą Kalvarijos savi-
valdybėje, nustatė ANK numatytus 
nusižengimus padariusius du asme-
nis ir išnagrinėję administracinių 
nusižengimų bylas jiems paskyrė 
administracines nuobaudas. Teisės 
vairuoti dar neįgijusiam Martynui 
Jankeliūnui (g. 2001 m., Kalvarija) 
už vairavimą lengvai apgirtus (1,39 

Marijampoliečiai  – 
olimpinės  pamainos 

sąraše
Lietuvos Tautinio olimpinio 

komiteto posėdyje Druskininkuose 
patvirtintas 2020 metų olimpinės 
pamainos sąrašas, kuriame tarp 165 
perspektyviausių Lietuvos jaunųjų 
sportininkų – ir septyni Marijampo-
lėje naikinamo sporto centro „Sūdu-
va“ auklėtiniai. Tai – imtynininkas 
Vilius Savickas, lengvosios atletikos 
atstovai Tomas Vasiliauskas, Gied-
rius Valinčius, Vilius Junevičius, 
taip pat sunkiaatlečiai Žilvinas 
Žilinskas, Airidas Kmieliauskas, 
Vincentas Skirka.

Olimpinės rinktinės kandida-
tų sąraše – ir du Marijampolėje 

prom.) paskirta 1200 Eur bauda. O 
krovininio automobilio vairuotojui 
Sigitui Tautkui (g. 1965 m., Ra-
seinių r. sav.) už tai, kad vairavo 
lengvai apgirtęs (0,09 prom.) teks 
mokėti 235 Eur baudą.

Valda STASEVIČIENĖ
Marijampolės apskr. VPK 

Kalvarijos policijos komisariato 
vyr. specialistė

Kazlų  rūdos 
savivaldybėje

Kazlų Rūdos policijos komi-
sariatas už tai, kad Kazlų Rūdos 
savivaldybės teritorijoje neblai-
vūs vairavo transporto priemones, 
administracine tvarka nubaudė du 
pažeidėjus. Vitalijui Varnaičiui 
(g. 1964 m., Kazlų Rūdos sav.) už 
vairavimą lengvai apgirtus (0,49 
prom.) paskirta 800 Eur bauda ir 
vieneriems metams atimta teisė vai-
ruoti. Tokia pat nuobauda paskirta ir 
Gabrieliui Gurskiui (g. 1996 m., 
Kazlų Rūdos sav.), kuris irgi vairavo 
lengvai apgirtęs (0,83 prom.).

Marius JAKŠTAS
Marijampolės apskr. VPK 

Kazlų Rūdos PK viršininkas

Temidės  verdiktai 
neblaiviems  

vairuotojams
Marijampolės apylinkės teismas 

išnagrinėjo baudžiamąsias bylas, 

kuriose Lietuvos piliečiai buvo kal-
tinami tuo, kad būdami neblaivūs, t. 
y. vidutiniškai ar sunkiai girti, vaira-
vo transporto priemones. Skelbiame 
įsiteisėjusiais teismo nuosprendžiais 
nuteistiesiems paskirtas bausmes.

Vidmantui Maslauskui už tai, 
kad apsvaigęs nuo alkoholio – bū-
damas sunkiai girtas (2,96 prom.) 
– vairavo automobilį „Audi A4“ 
paskirta 2000 Eur bauda, dvejus me-
tus uždrausta vairuoti, o automobilis 
„Audi A4“ – konfiskuotas. 

Skirmantui Laurinaičiui už 
tai, kad neturėdamas teisės vairuoti 
ir būdamas vidutiniškai girtas (1,61 
prom.) vairavo automobilį „Audi 
A4“, be to, jį sustabdžiusiems bei 
patikrinusiems pareigūnams siūlė 
1000 Eur kyšį, teismas skyrė viene-
rių metų ir 6 mėn. laisvės atėmimo 
bausmę, kurios vykdymą nutarė 
atidėti dvejiems metams. Per tą 
laiką nuteistasis įpareigotas gydytis 
nuo alkoholizmo, dirbti ir nevartoti 
psichiką veikiančių medžiagų. S. 
Laurinaičiui uždrausta trejus metus 
įgyti teisę vairuoti, o automobilis 
„Audi A 4“ – konfiskuotas.

„Suvalkiečio“ informacija
Marijampolės apskr. VPK Kelių 

policijos skyrius „Suvalkiečio“ 
skaitytojus prašo būti pilietiškus 
– jei pastebėsite neblaivų asmenį, 
vairuojantį bet kokią transpor-
to priemonę, iškart skambinkite 
Skubiosios pagalbos tarnyboms 
tel. 112.

sportinį kelią pradėję sportininkai. 
Tai – sunkiaatletis Žygimantas 
Stanulis (pirmasis treneris Alvydas 
Kirkliauskas) bei baidarių irkluo-
tojas Ignas Navakauskas (pirmasis 
treneris Benius Jankevičius).

„Suvalkiečio“ informacija

Čempionų  dvikova
TOP SPORT Lietuvos vyrų 

tinklinio čempionate susitiko 2018 
m. ir 2019 m. Lietuvos čempio-
nai – Marijampolės „Sūduva“ ir 
Klaipėdos „Amber Arlanga“. Po 
įtemptos daugiau nei dviejų valan-
dų kovos 2:3 nugalėjo svečiai iš 
uostamiesčio. 

Marijampolės komandoje rezul-
tatyviausiai žaidė Linas Petravičius, 
pelnęs 21 tašką. Jonas Rakickas pri-
dėjo 14, o ŽSM auklėtinis Armandas 
Bielskus 10 taškų. „Sūduvai“ labai 
trūko pagrindinio komandos „libe-
ro“ Ovidijaus Valinčiaus, kuris šį 
kartą negalėjo padėti.

Marijampolės komandą šiame 
sezone persekioja traumos. Varžybų 
metu traumą patyrė Paulius Misiu-
kevičius, dėl menisko operacijos 
negali rungtyniauti praėjusio sezono 
lyderis, puolėjas Martynas Lynikas, 
taip pat besigydantis centras Saulius 
Plioraitis.

Šiuos metus Marijampolės tink-
lininkai užbaigs Lietuvos tinklinio 
federacijos (LTF) taurės pusfinalio 
ir finalinėmis varžybomis. Šiandien 
„Sūduva“ Šiauliuose susitiks su 
vietos „Elga Master Idea“. Atsa-
komosios pusfinalio varžybos vyks 
gruodžio 15 d. 12.30 val. Marijam-
polėje. Po šių rungtynių paaiškės, 
dėl kurios vietos trenerio Romo 
Sujetos auklėtinai kovos gruodžio 
21 d. Marijampolėje pirmąkart 
vyksiančiose LTF Didžiosios taurės 
finalinėse varžybose.

Marijampolės tinklinio klubo 
informacija

Sportas
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Smulkiau 
apie  įvykius

Knyga  –  geriausia  dovana!
Naujos knygos pigiau nei knygynuose

„Pažink  Prancūziją“
Ši knyga patvirtins, kad 

Prancūzija – ypatinga, o patyru-
sio keliautojo, mylinčio Prancū-
ziją, mintys padės pažvelgti į šią 
šalį netikėtais rakursais. Kodėl 
Prancūzijoje taip svarbu pasi-
sveikinti, padėkoti ir atsisveikin-
ti? Kas apsaugojo Paryžių nuo 
bombardavimo? Kaip sūris gali 
tapti tarpvalstybinio konflikto 
priežastimi? Kaip atrodo tikrasis 
prancūziškas kotletas?

Pažinkite dar neregėtą Pran-
cūziją: nuo tik prancūzams 
būdingų tradicijų, užsieniečiams 
nesuprantamų keistenybių iki 
istorinių sąsajų su Lietuva. 

Kaina – tik             Eur.

„Pasaulio  šalių  
virtuvė“

Jei mėgstate gaminti, 
ieškote naujų skonių, norite 
paragauti įvairių šalių patie-
kalų, „Pasaulio šalių virtuvė“ 
– kaip tik jums. Knygoje 
rasite net 200 receptų iš 20 
pasaulio šalių: Norvegijos, 
Jungtinės Karalystės, Lenki-
jos, Ukrainos, Čekijos, Aus-
trijos, Gruzijos, Graikijos, 
Italijos, Prancūzijos, Ispani-
jos, Maroko, Izraelio, Irano, 
Indijos, Kinijos, Tailando, 
Japonijos, Jungtinių Ameri-
kos Valstijų ir Meksikos. Čia 
rasite įvairių užkandžių, troš-
kinių, sriubų, kepsnių, blynų, 
virtinių, pyragų, sausainių ir 
kitų patiekalų receptų.

Kaina – tik           Eur.

„Viešbutis  „Didžioji  M“
Autorius Sjoerdas Kuyperis 

gimė Olandijoje, Amsterdame. 
Studijavo Amsterdamo univer-
sitete. Rašo scenarijus, knygas 
suaugusiems ir vaikams. Už 
kūrybą yra pelnęs ne vieną apdo-
vanojimą. ,,Viešbutis „Didžioji 
M“ – antroji autoriaus ekrani-
zuota knyga.Knyga „Viešbutis 
„Didžioji M“ 2015 m. pelnė 
„Zilveren Griffel“ – kasmetinį 
Nyderlandų Karalystės vaikų 
literatūros apdovanojimą.

      Kaina tik            Eur.
Stalo  žaidimas  „Auksinis  protas.  Startas“
TV laida „Auksinis protas“ keičia formą (bet ne kokybę!) 

ir atkeliauja į stalo žaidimų pasaulį. Žaidimą sudaro 100 korte-
lių su 200 klausimų, atsakymų knygelė ir 10 džokerio kortelių, 
nuo kurių nuskaičius QR kodus smagias 
užduotis žaidėjams pateiks patys TV žaidi-
mo vedėjai – Arūnas Valinskas ir Andrius 
Tapinas. Galite rungtis vienas prieš vieną 
arba sudaryti komandas ir leistis į tikrų 
tikriausią intelekto kovą. Kortelės gali 
būti naudojamos kaip atskiras žaidimas 
arba papildyti didįjį žaidimą „Auksinis 
protas“.      Kaina – tik          Eur.

„Lietuviška  virtuvė. 
Tradicinės  šventės 

ir  valgiai“
Tai knyga, skirta visiems, 

kurie domisi mūsų tautinė-
mis tradicijomis, jas puoselė-
ja, ieško tradicinių lietuviškų 
valgių receptų. Prof. Libertas 
Klimka supažindina su dvyli-
kos svarbiausių kalendorinių 
lietuvių švenčių tradicijomis 
ir papročiais. Na, o vaišės 
lietuviui visada buvo svar-
bios, tad mėgstantys gaminti 
knygoje ras net 80 lietuviškų 
valgių receptų.

Kaina – tik           Eur.

Profesionalūs pirtininkai Rimas Kava-
liauskas ir Birutė Masiliauskienė knygoje 
„Pirtis“ atsako į daugelį pirties mėgėjams 
rūpimų klausimų: kokia pirtis egzistavo 
prieš kelis amžius, kuo skiriasi įvairių 
šalių pirtys, kokios pirties tradicijos gyvos 
šiandien, kuo pirtis naudinga sveikatai, ką 
veikti pirtyje, kuo ypatinga moterų ir vyrų 
pirtis, ką reikia žinoti ruošiantis įsirengti 
nuosavą pirtelę...

                           Kaina tik             Eur.

„Pirtis“

Šias knygas ir žaidimą pigiau nei knygynuose galite įsigyti „Suvalkiečio“ redakcijoje
(Ūkininkų g. 6, Marijampolė) skelbimų ir reklamos skyriuje (1 kab.)
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PerKA
Brangiai – mišką (gali turėti 

bendrasavininkių, būti neatidalintas, 
su skolomis, areštuotas). Sutvarkau 
dokumentus. Tel. 8 644 55355. 
 Užs. 872.

----------------------------------
Brangiai – žemės ūkio paskirties 

žemę. Tel.+370 645 88254.  
 Užs. 1322.
----------------------------------
Automobilius. Tel. 8 644 15555.  

 Užs. 2547.
----------------------------------
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. 2330.

----------------------------------
Visų markių automobilius (tvar-

kingus, tinkamus eksploatuoti, 
taip pat ardyti). Gali būti daužti, 
nevažiuojantys. Pasiima patys. At-
siskaito iš karto. Tel. 8 631 54281.   
 Užs. 2629.

----------------------------------
Sendaikčius: knygas, maldakny-

ges, plokšteles, paveikslus, tarpukario 
nuotraukas, atvirukus, dokumentus, 
statulėles, monetas, popierinius pi-
nigus, laikrodžius, indus, medalius, 
ženkliukus, karinius daiktus, pašto 
ženklus, gintarą, senus papuošalus, 
stalo įrankius, plėšomus kalendorius 
ir visa kita. Atvyksta. Tel. 8 657 
53993.  Užs. 986.

----------------------------------
Buliukus, telyčaites auginti. 

Moka 6 ir 21 proc. PVM. Sveria el. 
svarstyklėmis. Atsiskaito iš karto. 
Pasiima patys. Tel. 8 646 81037. 

 Užs. 1550.
 ----------------------------------
O. Balčiūno įmonė BRANGIAI – 

VERŠELIUS. Grei tai pasiima. Sveria 
elektroninėmis svarstyklėmis. Tel. 8 
686 46230. Užs. 54.

----------------------------------

brangiai per ka kar ves, jau čius, te ly
čias. Mo ka 6-21 proc.  
Sve ria, pa si i ma.  
At si skai to iš kar to.
„Tele2“  8 613 79515 
„Bitė“  8 614 44299 
„Omnitel“  8 620 35000

UAB „Sū du vos gal vi jai“

Užs. 818.

Užs. 1368.

Užs. 1107.

UAB 
„Samsonas“ 
brangiai perka 

karves, bulius, telyčias. 
Atsiskaito iš karto. 

    Tel. 8 616 21993. Užs. 50.

ĮVAirŪS
Perku stačią mišką. 
Parduodu statybinę medieną, 

malkas. Atvežu. Tel.: 8 699 48191, 8 
614 98516.  Užs. 264.

----------------------------------
Parduodu kambario butą Kaune 

prie „Girstupio“. 
Pirkčiau 2 kambarių butą. Tel. 8 

611 01161.  Užs. 3122.

Parduodame įvairią 
malkinę medieną. 
Tel. 8 688 80175. 

Užs. 1312.

UAB „EUDARA“ 
parduoda medžio pjuvenų 

granules,  trąšas, baltarusiškus 
durpių briketus, akmens anglis. 

Pristato. 
Tel.: 8 655 55305, (8 343) 22189. 

Užs. 800.

BRANGIAI – VERŠELIUS (mė-
sinius, juodmargius, „belgus“). Moka 
6 ir 21 proc. Atsiskaito iš karto. Tel. 8 
612 34503.  Užs. 1549.

 ----------------------------------
Įmonė tiesiogiai – galvijus 

aukščiausiomis ŽŪKB „Krekena-
vos mėsa“ kainomis. Moka iš karto. 
Tel. 8 613 79515.  Užs. 818.

Prie  krosnies  užsidegė 
linoleumas,  įkaito  namo 
apšiltinimo  medžiagos

Prasidėjęs šildymo sezonas pri-
šaukia daugiau bėdų gyventojams, 
daugiau darbo turi ir ugniagesiai.

Trečiadienį 6.36 val. Marijam-
polės priešgaisrinės gelbėjimo tar-
nybos ugniagesiai gavo pranešimą, 
kad V. Kudirkos gatvėje esančiame 
name kažkas dega prie krosnies. 
Atskubėję gaisrininkai vieno aukšto 
gyvenamojo namo su mansarda 
katilinėje rado prie krosnies smilks-
tantį linoleumą. Apsilydė 0,5 m² 
linoleumo, aprūko katilinės patalpa. 
Ugniagesiai stebisi gyventojų neat-
sakingumu, juk tiek kartų kalbėta, 
kad arti krosnies negali būti jokių 
degių medžiagų.

Ketvirtadienį 7 val. ryto prieš-
gaisrinės gelbėjimo tarnybos pa-
reigūnai išskubėjo į Marijampo-
lės seniūnijoje esantį Steponiškių 
kaimą. Sunerimę Riešuto gatvėje 
gyvenantys žmonės ugniagesių pa-
galbos šaukėsi pastebėję, kad įkaitę 
namo sienos apšiltinimo medžiagos. 
Gaisrininkai pastatą apžiūrėjo ter-
movizoriumi. Nustatyta, kad pavo-
jaus nėra, namas naujas, todėl dar 
nesureguliuota šildymo sistema.

Staiga  mirusių  vyrų 
mirties  priežastys 

paaiškės 
 po  ekspertizių

Ketvirtadienį Marijampolės 
apskrities vyriausiojo policijos 
komisariato (apskr. VPK) pareigū-
nai įregistravo du pranešimus apie 
staiga mirusius vyrus. Kazlų Rūdos 
ir Kalvarijos gyventojai rasti negyvi 
savo namuose. Abu buvo įpusėję 
septintą dešimtį.

Apie 14.20 val. Jungėnų kaime 
daugiabučio namo kaimynai nu-
sprendė užsukti pas tame pačiame 
name gyvenantį 68 metų vyrą. 
Durys buvo neužrakintos. Bute gy-
ventojai rado kaimyną numirusį. Iš-
orinių smurto žymių nesimatė. Buvo 
iškviesta policija. Mirties priežastis 
neaiški, ją nustatys ekspertai.

Kazlų Rūdos savivaldybės Vi-
šakio Rūdos kaime savo namuose 
rastas miręs 64 metų vyras. Pareigū-

nai konstatavo, kad išorinių smurto 
žymių nematyti. Anot policijos, 
mirusysis piktnaudžiavo alkoho-
liu, pas jį nuolatos būdavo panašų 
gyvenimo būdą mėgstantys sūnūs. 
Mirties priežastis tiriama.

ilgapirščių  taikinyje  – 
ir  transformatorinės
Ketvirtadienį Marijampolės 

apskr. VPK pareigūnai pradėjo du 
ikiteisminius tyrimus dėl vagysčių. 

Ketvirtadienį pareigūnai gavo 
pranešimą, kad iš aptvertos elektros 
transformatorinės pastotės, esančios 
Marijampolės Sporto gatvėje, pa-
vogti 5 aliuminio lydinio vamzdžiai. 
Nuostolis tikslinamas. 

Tą pačią dieną pranešimas apie 
vagystę gaustas ir iš Marijampolės 
apskrities ligoninės. Apie 17 val. 
gydytoja, sugrįžusi į kabinetą, kuris 
buvo paliktas neužrakintas, pasige-
do rankinės. Joje buvo antspaudas, 
du bilietai į koncertą, skėtis ir kt. 
Nuostolius nukentėjusioji įvertino 
200 eurų. 

Loreta TUMELIENĖ

Smurtu  įtariamus 
kūdikio  tėvus

 nutarta  suimti 
Ketvirtadienį Marijampolės 

apylinkės teismas griežčiausią 
kardomąją priemonę – suėmimą 
paskyrė smurtu artimoje aplinkoje 
įtariamiems trijų mėnesių kūdikio 
motinai (g. 2000 m.) ir tėvui (g. 
1993 m.).

Dideli nemalonumai į vieną Vil-
kaviškio rajono savivaldybės kaimo 
vienkiemį iš Šakių rajono neseniai 
gyventi atsikėlusią porą užgriuvo, 
kai jų dukrytę apžiūrėję medikai ant 
kūno pastebėjo kraujosruvų. Įtar-
dami, kad mažylė gali būti patyrusi 
fizinį smurtą, ją medikai nutarė gul-
dyti į ligoninę, o apie savo įtarimus 
informavo Vaikų teisių apsaugos 
tarnybą. Ši dėl galimo smurto kūdi-
kio atžvilgiu kreipėsi į policiją. Ne-
trukus pareigūnai namuose sulaikė 
ir į areštinę uždarė neblaivų mažylės 
tėvą, o motiną apklausė.

Ikiteisminį tyrimą pradėję po-
licijos pareigūnai gavo duomenų, 
kad kūdikis dėl kraujo išsiliejimo į 
smegenis išgabentas į Kauno klini-
kas. Įtariama, kad pavojingą galvos 
smegenų traumą mažylė patyrė, nes 
buvo stipriai supurtyta. Pirminiais 
duomenimis, verkiantį kūdikį taip 
galėjo „raminti“ tėvas.

Tyrimui vadovaujanti Mari-
jampolės apylinkės prokuratūra 
ketvirtadienį kreipėsi į teismą ir pa-
prašė kūdikio tėvui ir motinai skirti 
griežčiausią kardomąją priemonę 
– suėmimą. Tokios kardomosios 
priemonės su Temide reikalų jau 
turėjusiai porai ir buvo paskirtos.

Pirminiais duomenimis, ir ma-
žylės tėvas, ir motina jau yra teisti 
už vagystes.

Girtų  vairuotojų 
nesėkmės

Gruodžio 13-oji penktadienis 
prasidėjo itin nesėkmingai, kaip 
anot prietaringų žmonių, ir turėtų 
būti, Kaune gyvenančiam krovininio 
automobilio MAN vairuotojui (g. 
1980 m.). Šiek tiek po pusiaunak-
čio 0.45 val. jo vairuotą automobilį 
Marijampolės priemiestyje, Pietarių 
k. teritorijoje Marijampolės apskr. 
VPK pareigūnai sustabdė patikrinti. 
Paaiškėjo, kad kaunietis krovininį 
automobilį vairavo lengvai apgir-
tęs (1,30 prom.). Be to, norėdamas 
išvengti už tai grėsusios administra-
cinės atsakomybės jis pareigūnams 
įkyriai ėmė siūlyti kyšį. Dėl to buvo 
sulaikytas, o įvykiui ištirti pradėtas 
ikiteisminis tyrimas. 

Ketvirtadienį neblaivus vai-
ruotojas (g. 1979 m.) pareigūnams 
įkliuvo Vištytyje (Vilkaviškio r. 
sav.). Automobilį „Nissan Micra“ 
vairavusiam vyrui buvo nustatytas 
vidutinis girtumas (1,65 prom.) ir 
dabar gresia net baudžiamoji atsa-
komybė. 

Tokie pat nemalonumai laukia ir 
Plieniškių k. (Šakių r. sav.) gyvenan-
čios moters (g. 1992 m.), kuri vai-
ruodama automobilį „Rover“ trečia-
dienį Šakių priemiestyje esančiame 
Girėnų k., įtariama, nesuvaldė jo ir 
nuvažiavo nuo kelio. Pareigūnai nu-
statė, kad moteris vidutiniškai girta 
(2,02 prom.). Jos automobilis buvo 
nuvežtas į saugojimo aikštelę.

Birutė MONTVILIENĖ
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PARDUODA
2 kambarių butą R. Juknevičiaus 

g. 112, IV aukšte. Tel. 8 654 60102.   
 Užs. 3075.

----------------------------------
Namų valdos sklypus: Patašinės 

k. Marijampolės g., Triobiškių k. 
Saulėtekio g. Tel. 8 644 71081.  
 Užs. 3038.

----------------------------------
Sodybą 6 km nuo Marijampolės, 

yra 71 a žemės, 30 x 50 m tvenkinys 
su žuvimis. Tel. 8 680 51644. 

 Užs. 2678.
----------------------------------
50 a sodybą (yra 3 ha) Marijam-

polės sav. Sasnavos sen., prie plento 
Vinčai–Antanavas. Kaina sutartinė. 
Tel. (8 343) 90255.  Užs. 2927.

„Suvalkiečio“  
prenumeratos  

akcija!  
Skaitykite  

ir  laimėkite!

Visa 
kaina

Pensininkams 
ir neįgaliesiems

Tik 
šeštadienio  

laikraštis

Juridiniams 
asmenims

ATSIIMANT 
LAIKRAŠTĮ 

REDAKCIJOJE 
visa kaina       

ATSIIMANT LAIKRAŠTĮ 
REDAKCIJOJE 
pensininkams 

ir neįgaliesiems

ATSIIMANT 
LAIKRAŠTĮ 

REDAKCIJOJE 
(tik šeštadienio)

1 mėn. 5,80 5,40 3,20 6,70 4,80 4,40 2,90
3 mėn. 17,40 16,20 9,60 20,10 14,40 13,20 9,30
6 mėn. 31,90 29,70 19,20 40,20 26,90 24,70 17,40
12 mėn. 63,80 59,40 38,40 80,40 52,80 48,40 34,80

Mūsų laikraštį 2020 metams galima užsisakyti Lietuvos 
pašto skyriuose, kaimo vietovėse išsikvietus mobilųjį laiškininką 

ir „Suvalkiečio“ redakcijoje  (Ūkininkų g. 6, Marijampolė, tel. (8 343) 51925).
Prenumeratos kainos

Norite skaityti pigiau? Prenumeruokite elektroninę „Suvalkiečio“ versiją! Spauskite www.prenumerata.suvalkietis.lt.
Nuo kitų metų „Suvalkietis“ bus leidžiamas ne tris, bet du kartus per savaitę – trečiadieniais ir šeštadieniais, tačiau skaitytojai gaus tiek pat puslapių, kaip ir dabar, mat trečiadienio 
laikraštis bus dvigubai storesnis (16 psl.) nei dabar antradienio ar ketvirtadienio numeriai.

Visi skaitytojai, užsisakę „Suvalkietį“ metams ar pusmečiui, 2020 metais galės paskelbti vieną asmeninį skelbimą nemokamai (norint pasiskelbti, būtina turėti prenumeratos kvitą).
Prenumeratorių dėmesiui: dovanos-čekiai į pinigus NEKEIČIAMI. •  Prenumeruojantys elektroninę laikraščio versiją akcijoje nedalyvauja. 

Akcijos laimėtojai sutinka būti fotografuojami ir kalbinami apie savo laimėjimą, šią medžiagą panaudojant išimtinai „Suvalkiečio“ savireklamai.

Buitinės technikos salonas 
„Kolibris“
Draugystės g. 10a, Marijampolė
Tel. (8 343) 98673
kolibris@kolibris.lt
www.kolibris.lt
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
UAB „Janikės kelionės“
Visos kelionių paslaugos, 
vizos, mokesčių grąžinimas
J. Basanavičiaus a. 9, Marijampolė
Tel. 8 671 99855 
El. p. info@janikeskeliones.lt
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

UAB „Rimbalda“
Baldų salonas
Draugystės g. 14 A, Marijampolė,
Tel. (8 343) 68026
Baldų gamyba
Baraginės g. 1, Baraginės k.
Tel. 8 614 97499
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
UAB „Mantinga“
Duonos, užkandžių 
ir šaldytų gaminių kompanija
Stoties g. 51, Marijampolė
www.mantinga.lt
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Kino teatras „Spindulys“
Kauno g. 13, Marijampolė
Tel. (8 343) 54787.
www.spinduliokinas.lt
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
UAB Marijampolės
 autobusų parkas
Autobusų nuoma, 
siuntos autobusais
Stoties g. 2B, Marijampolė
Tel.: (8 343) 51333 (siuntos), 
(8 343) 98842 
(eksploatacijos skyrius).
www.marijampolesap.lt

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Editos Kisielienės 
konditerijos gaminių įmonė
V. Kudirkos g. 36, Kalvarija
Tel. 8 612 45867
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
„Pizza Spot“ 
Užkandinių tinklas, veikiantis 
Marijampolėje, Vilkaviškyje, 
Šakiuose ir Tauragėje, 
gaminantis picas 
ir kitus patiekalus išsinešti.
Gedimino g. 23, Marijampolė
Tel. 8 666 03336

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Salonas „Ilonos gėlės“
Draugystės g. 14, Marijampolė
Tel. 8 633 86579
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Dizainerė Ilona Abramavičienė
Siuvimo studija
Tel. 8 614 89402
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
„Miami wok & sushi“
Azijietiškos virtuvės restoranėlis
Gedimino g. 5, Marijampolė.
Tel. 8 692 69222
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Salonas „Tiara“
Vestuvinių, proginių, 
karnavalų rūbų nuoma
Rasos g. 24, Marijampolė
Tel. 8 611 10685
„Facebook“ paskyroje 
salonastiara
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
„Senojo miesto kepyklėlė“ 
Marijampolės centre 
neseniai duris atvėrusi stilingų 
desertų ir kepinių studija.
J. Basanavičiaus a. 17, 
Marijampolė. Tel. 8 601 34464.Pr
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Užsisakę „Suvalkietį“ metams ar pusmečiui ir atsiuntę ar atnešę į redakciją prenumeratos kvito kopiją 
galėsite dalyvauti akcijoje, kurioje kaip ir kasmet – daug įvairių prizų

Vienas mūsų skaitytojas tradiciškai galės atnaujinti savo namus – laimės patogų fotelį 
(audinio ir kojų spalvą galima rinktis).

Vienam skaitytojui atiteks 81 cm įstrižainės televizorius „Finlux“.

Trys mūsų skaitytojai su draugu ar šeimos nariu galės aplankyti sostinę – jie laimės 
bilietus dviem asmenims į Vilnių ir atgal pasirinktu laiku Marijampolės autobusų parko ekspresu.

Trys skaitytojai laimės 40 eurų vertės dovanų kuponus iš salono „Ilonos gėlės“. 
Šiame salone puokštės kuriamos ne tik iš gėlių, bet ir iš maisto – vaisių, daržovių...  

Vienas skaitytojas ar skaitytoja laimės elektrinę vaisių džiovyklę „Bomann“.

Du skaitytojai galės pasimėgauti šviežiais tortais – laimės 20 eurų kuponus 
iš Editos Kiesielienės konditerijos gaminių įmonės.

Net 20 mūsų skaitytojų laimės kelionę pasirinktu maršrutu po Lietuvą. Keliones organizuoja „Janikės kelionės“. 

Penkiems laimingiesiems atiteks V. Žukausko fotografijų albumai „Sūduvos krašto vaizdai“.

Du prenumeratoriai laimės 60 eurų vertės čekius suknelės nuomai iš drabužių nuomos salono „Tiara“. 

Keturiems skaitytojams atiteks po dvi šeimynines picas iš picerijos „Pizza Spot“.

Penki skaitytojai laimės firmines „Mantingos“ gertuves.

Penki skaitytojai laimės kvietimus dviem į filmą „Spindulio“ kino teatre.

Du skaitytojai ar skaitytojos laimės dizainerės Ilonos Abramavičienės įsteigus prizus – autorinius papuošalus-seges.

Keturi laimėtojai galės pasimėgauti sušiais – jiems atiteks 20 eurų vertės azijietiškos virtuvės 
restoranėlio „Miami wok & sushi“ kuponai.

Keturiems skaitytojams atiteks 10 eurų vertės kuponai apsipirkti „Senojo miesto kepyklėlėje“.

Penki skaitytojai laimės firminį ribotos serijos „Suvalkiečio“ puodelį.

Penki akcijos dalyviai laimės firminę „Suvalkiečio“ kepuraitę.

----------------------------------
10 ha ariamos žemės Kalvarijos 

sav. Zigmantavo k. Kaina 18000. Tel. 
8 674 46484.  Užs. 809.

----------------------------------
7,6 ha sklypą Kalvarijos sav., 

ribojasi su „Via Baltica“ (A5). Tel. 8 
670 07807.  Užs. 1299.

----------------------------------
24 arų namų valdos sklypą Mari-

jampolės sav., Pietarių k. Tel. 8 655 
59980.  Užs. 1304. 

----------------------------------
Dalį garažo pastato – 33/100 (pas-

tato Nr. 4400-2857-5182) Kalvarijos 
sen. Jusevičių k. Ugniagesių g. 9A. 
Kreiptis tel. +370 656 51022.  
 Užs. 3158.

----------------------------------

 „VW Golf“ (dyzelinas, 1997 m.), 
„Ford Transit“ (2000 m.), traktorių 
T-25, lengvojo automobilio priekabą, 
savadarbę traktoriaus priekabą, džipą 
BMW X5. Tel. 8 609 58424.   
 Užs. 1414.

----------------------------------
Automobilį „Audi B4“ (1994 m., 

dyzelinas, 1,9, 66 kW, TA iki 2021 
m.). Tel. 8 682 46380.  Užs. 3110.

----------------------------------
Automobilį „Ford Focus“ (2002 

m., dyzelinas, 1,7, 85 kW, TA iki 
2021-09-18). Tel. 8 636 98531.  
 Užs. 3109.

----------------------------------
Traktorių MTZ-82 (1997 m.) ir 

MTZ 550UK (1989 m.). Tel. 8 611 
01161.  Užs. 3121.

----------------------------------
Kombainą  „Niva“, visą arba dali-

mis, (dokumentai, 4 ir 5 m hederiai). 
Tel. 8 688 28564.  Užs. 3120.

----------------------------------
Pigiai – tentinius angarus 9x12x4,5 

ir 9x20x4,5. Tel. 8 687 72343. 
 Užs. 3067.
----------------------------------
Mažai naudotą komplektą „Bitė“: 

sofa-lova ir 2 foteliai. Tel. 8 686 
08998.  Užs. 2971.

----------------------------------
Mikroskopą (50 Eur), rankinę 

siuvimo mašiną (30 Eur). Tel. 8 630 
68238.  Užs. 3068.

----------------------------------
Akordeoną ir mezgimo mašiną. 

Tel. (8 343) 29027.  Užs. 3119.

----------------------------------
Universalias, kompaktiškas me-

džio apdirbimo stakles, atliekančias 
pjovimą, obliavimą, reismusavimą, 
frezavimą, kaltavimą, tekinimą (kil-
nojasi pjovimo, frezavimo stalas, 
vartosi kampu, stumdosi liniuotė, 
1450 Eur). Tel. 8 615 77148.  
 Užs. 1402.

----------------------------------
Sausas beržo, alksnio malkas 

(skaldytas, supjautas kaladėmis ir 
rąsteliais), stambias beržo, pušies 
atraižas. Tel. 8 681 21353. Užs. 2996.

----------------------------------
Akmens anglis, baltarusiškus 

durpių briketus, medžio pjuvenų 
briketus. Pasvers pas jus kieme. Tel. 
8 659 45419.  Užs. 3037.

----------------------------------
Malkas ,  a tra ižas ,  p lautą 

akmens anglį, granulinę anglį, 
durpių ir medžių briketus, medžio 
granules. Atveža. Tel.: +370 687 
41274, 8 699 92406. Užs. 2944.

----------------------------------
Įvairias kokybiškas malkas – 

kapotas ir rąsteliais, alksnio atrai-
žas. Tel. 8 610 45504.  Užs. 2518.

----------------------------------
Akcija kapotoms malkoms ir 

rąsteliams, pjuvenoms didmaišiuo-
se. Atveža nemokamai. Tel. 8 602 
09301.  Užs. 2519.

---------------------------------- 
Pigiai – sausas beržo ir alksnio 

malkas. Supjautas ir nepjautas 
atraižas. Tel. 8 609 73915. Užs. 2520.

----------------------------------
Rudeninė akcija įvairioms mal-

koms, sausoms juodalksnio atrai-
žoms. Pjuvenos didmaišiuose. Tel. 
8 699 40234.  Užs. 2521.

----------------------------------
Kokybiškų skaldytų malkų ir 

rąstelių išpardavimas. Atraižos ir 
pjuvenos. Tel. 8 645 34667. Užs. 2522.

----------------------------------
Pigiai – skroblo, ąžuolo, beržo, 

alksnio rąstelius, taip pat kapotas. 
Tel. 8 690 27280.  Užs. 2523.

---------------------------------
UAB „Rividė“ – granules, durpes, 

akmens anglis (25 kg, 1 t). Paukščių 
lesalų, šunų ir kačių maistą. Pristato. 
Tel. 8 686 53890. Gėlyno g.14, Ma-
rijampolė.  Užs. 1399.

----------------------------------
Kviečius, miežius. Tel. 8 652 

55296.  Užs. 2938.
----------------------------------
Valuckų ūkis nuolat prekiauja 

įvairios paskirties bulvėmis, kukurū-
zais, žirniais, garstyčiomis. Tel.: 8 652 
73696, 8 687 29812.  Užs. 1279.

----------------------------------
Įvairios paskirties bulves „Vine-

ta“, „Laura“ (fasuotos maišuose po 
25 kg). Tel. 8 686 54294.  Užs. 2499.

----------------------------------
Kviečius. Tel. 8 612 88154. 
 Užs. 2730.
----------------------------------
Sauso šieno, šienainio, šiaudų 

ritinius (minimalus kiekis 30 vnt.). 
Atveža. Tel. 8 698 78024.  Užs. 1382.

----------------------------------
Avieną (4 Eur kg), ėrieną (5 Eur 

kg). Susmulkina pagal pageidavimą, 
atveža. Tel. 8 681 58671.  Užs. 2740.

----------------------------------
Žąsų skerdieną. Priimami užsaky-

mai Kalėdoms. Tel. 8 611 51770.   
 Užs. 2555.

 ----------------------------------
Šeimos ūkyje užaugintų mėsinių 

broilerių mėsą ir konservus. Tel. +370 
616 75654.  Užs. 1400.

----------------------------------
Gruodžio 14, 21, 23, 24, 31 d. Ma-

rijampolėje Degučių, gruodžio 15, 22, 
29 d. Kalvarijos turguose prekiausime 
gyvais karpiais (kaina 3,40 Eur už kg). 
Tel. 8 616 02965.  Užs. 3016.

----------------------------------
Ūkininkas – svilintą kiaulių sker-

dieną (perkant 2 puseles, visą kiaulę, 
kaina – 2,75 Eur), motininių kiaulių 
skerdieną (2,30 Eur). Atveža. Tel. 8 
607 12690.  Užs. 1371.

----------------------------------
Kiaules, trąšų barstyklę. Tel. 8 638 

01650.  Užs. 2932.
----------------------------------
Pusės metų ožkytę. Tel. 8 688 

26025.  Užs. 2925.
----------------------------------
Kiaulę. Tel. 8 611 82980.   

 Užs. 3138.
----------------------------------
3 mėnesių paršelius (su sertifika-

tu) Antanave. Tel. 8 671 83361.   
 Užs. 3133.
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Skelbimai į „Suvalkietį“ priimami:
Marijampolėje  

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

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

Kazlų Rūdoje  
Vytauto g. 7, fotostudijoje. Darbo laikas: I–V 8–18 val.

PASLAUGoS
Taisau automatines skalbimo 

mašinas. Atvykstu į namus, suteikiu 
garantiją. Tel. 8 615 73404. 

 Užs. 2309. 
----------------------------------
Greitai ir kokybiškai gaminame ir 

statome nerūdijančio plieno kaminų 
įdėklus. Pristatomieji apšiltinti kami-
nai. Tel.: 8 610 85100, 8 634 64490.  
 Užs. 1971.

----------------------------------
Santechnikos, suvirinimo, šildy-

mo, vandentiekio, nuotekų sistemų 
montavimo, avarijų šalinimo dar-
bai. Tel. 8 689 95542.  Užs. 2307. 

----------------------------------
Nebrangiai gamina stumdomąsias 

duris, spintas stumdomosiomis du-
rimis, komodas, kompiuterių stalus. 
Tel. 8 699 48772.  Užs. 3307. 

----------------------------------

Užs. 1389.

SUTAUPYKITE 
IKI 350 EUR!

UŽSISAKYKITE DABAR, 
PRADĖKITE

MOKĖTI VASARĄ!
Buitinių nuotekų valymo 

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

„Švaistė“, „Feliksnavis“ ir kt.)
GAMINTOJŲ KAINOMIS.
Įrenginių montavimo darbai.

10 metų garantija.
GALIMYBĖ PIRKTI 

IŠSIMOKĖTINAI!
Atvykstame nemokamai 

konsultacijai visoje Lietuvoje!
DIRBAME

 IR SAVAITGALIAIS
Tel. 8 686 80106.

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 Užs. Nr. 15.

UAB Laidojimo namai 
„Saulėlydis“ 

Vytauto g. 78, Kalvarija

VšĮ "Marijampolės šv. Vincento namai”

Marijampolė, Vy tau to g. 33            
(bet ku riuo pa ros me tu).

Vi sos  lai do ji mo  ir 
 šar vo ji mo  pa slau gos

Užs. 13.

Tel. 8 611 18799

Užs. 7.

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

Užs. 6.

„Diemedis“ 
šarvojimo salė  
Bažnyčios g. 42, Marijampolė.
• Visos laidojimo paslaugos 
ir reikmenys.
 Prekiaujame:
• Pirmosios Komunijos atributika.
• Devocionalijomis.
• Katalikiška literatūra.
• Tradicinėmis vaško, Pirmosios 
Komunijos, Krikšto žvakėmis.

Tel.: 8 609 98726, 
visą parą  8 699 58719.

reiKALinGA
Garantuotas darbas namų tvarky-

tojoms (-ams) Anglijoje. Anglų kalba 
nebūtina. Uždarbis 1500–2000 eurų 
per mėn. Be žalingų įpročių. Tel. 8 
672 41083; www.superdarbas.com.  
 Užs. 805.

----------------------------------
Transporto įmonei Marijampolėje 

reikalingas dirbtuvių vedėjas-autome-
chanikas. Atlyginimas 800–1500 Eur. 
Tel. 8 698 33217.  Užs. 1386. Autoservisui reikalingas 

automechanikas 
nuolatiniam darbui – 
remontuoti variklius.
Darbo pobūdis:
- Variklių remontas;
- Diagnostika.
Reikalavimai:
- Panašaus darbo patirtis;
- Sąžiningumas, atsakingumas;
- Geri bendravimo įgūdžiai, gebėjimas 
dirbti komandoje.
Įmonė siūlo:
Laiku mokamą atlyginimą 
(nuo 1000 Eur);
Visas socialines garantijas;
Draugišką kolektyvą;
Tobulėjimo galimybes.
Tel. 8 655 06762. Užs. 1410.

Autoservisui reikalingas 

automechanikas 
nuolatiniam darbui 
su lengvaisiais automobiliais 
ir mikroautobusais.
Darbo pobūdis:
- Važiuoklės remontas;
- Tepalų keitimas;
- Diagnostika.
Reikalavimai:
- Panašaus darbo patirtis;
- Sąžiningumas, atsakingumas;
- Geri bendravimo įgūdžiai, gebėjimas 
dirbti komandoje.
Įmonė siūlo:
Laiku mokamą atlyginimą 
(nuo 600 Eur);
Visas socialines garantijas;
Draugišką kolektyvą;
Tobulėjimo galimybes.
Tel. 8 655 06762. Užs. 1411.

Dengiame stogus iš savo ir 
užsakovo medžiagų. Tel. 8 678            
29667.  Užs. 1276.

----------------------------------
Atvešime durpių briketų, akmens 

anglies, pjuvenų briketų, granulių. 
KOKYBĘ GARANTUOJAME. Tel. 
8 683 13463.  Užs. 1378.

----------------------------------
Atliekame įvairius remonto dar-

bus. Montuojame gipskartonį, kli-
juojame plyteles, įrengiame vonios 
kambarius. Montuojame duris, lan-
gus. Tel. 8 606 88288.  Užs. 2796.

----------------------------------
Santechnika (keičiame radiato-

rius, klozetus, vonios-virtuvės įrangą 
ir kt.). Avarijų šalinimo darbai. Tel. 8 
687 55370.  Užs. 2530.

----------------------------------

Darbai ir paslaugos jūsų namų 
ūkiui. Tel. 8 679 07938.  Užs. 2529.

----------------------------------
Mobiliu juostiniu gateriu pjaunu 

medieną pasirinktoje vietoje. Dirbu 
ir be elektros. Tel. 8 611 65795.  
 Užs. 2861.

----------------------------------
Kasame ir valome tvenkinius, 

išlyginame žemes, darome pylimus. 
Įvairūs kasimo, lyginimo darbai. Tel.: 
8 659 45419, 8 686 15419.  

 Užs. 3035.
----------------------------------
Įvairiais kiekiais vežame žvyrą, 

plautą žvyrą, smėlį, skaldą, juodžemį. 
Sunkvežimiu su kranu pervežame 
krovinius. Tel.: 8 659 45419, 8 686 
15419.  Užs. 3036.

----------------------------------
Tvarkingi, mandagūs, be žalingų 

įpročių, kompetentingi meistrai koky-
biškai atliks vidaus apdailos darbus už 
prieinamą kainą. Tel. 8 636 02523.   
 Užs. 2987.

----------------------------------
Nelauk nelaimės, kviesk elektri-

ką. Elektros instaliacijos ir remonto 
darbai. Tel. 8 639 36799.  Užs. 2895.

----------------------------------
Kokybiški nerūdijančio plieno 

kaminų įdėklai, pristatomi kaminai. 
Gamyba, montavimas, garantija! Tel. 
8 683 75879.  Užs. 1458.

----------------------------------

.

10 x 6 (60 kv. cm)

Užs. 1397.

Kasimo ir lyginimo darbai. Kasa-
me ir valome tvenkinius. Ilgastrėlių 
ekskavatorių, buldozerių paslaugos. 
Statybviečių paruošimas, senų sodybų 
tvarkymas. Vežame žvyrą ir įvairų 
gruntą. Tel. 8 676 14532.  Užs. 2254.

----------------------------------
Atliekame skardinimo ir vidaus 

apdailos darbus. Tel.: 8 642 47200, 8 
633 61818.  Užs. 2984.

----------------------------------
Kaminų valymas. Tel.: 8 642 

47200, 8 633 61818.  Užs. 2983.
----------------------------------
Taisau televizorius, kompiuterius, 

garso, viryklių, šaldytuvų elektroni-
kos įrangą. Galiu atvykti. Tel. 8 656 
54542.  Užs. 1302.

----------------------------------
Šakų smulkinimas, malkų skaldy-

mas, vaismedžių išpjovimas, krūmynų 
šalinimas, išvežimas, kiti darbai. Tel. 
8 635 09998.  Užs. 2610.

DėMeSio
Anoniminių alkoholikų grupė 

„Tikslas“ yra įsikūrusi Šventosios 
Šeimos namuose Alyvų g. 9, Mari-
jampolėje.

Susitinkame antradieniais ir ket-
virtadieniais – 18.30 val., sekmadie-
niais – 13 val. Tel. 8 631 91695. 

Užs. 2554.

PAŽinTYS
50 m. vyriškis iš Marijampolės 

apskrities ieško rimtos gyvenimo 
draugės 45–53 m. Pageidautina, kad 
draugė galėtų keisti gyv. vietą. Rimtai 
negalvojančios prašomos neskambin-
ti. Tel. 8 689 72894.  Užs. 2986.

Užs. 1409.

----------------------------------
Paminklai, antkapiai, tvorelės, 

dengimo plokštės, betonavimo, 
montavimo darbai. V. Kudirkos g. 
44. www.paminklaivisiems.lt. Tel. 8 
671 47733.  Užs. 94.

----------------------------------
Keraminiu laku lakuoju išbluku-

sius, mechaniškai pažeistus automo-
bilių plastikinius žibintus. Taip pat 
poliruoju. Darbams suteikiu garantiją. 
Tel. +370 614 28517.  Užs. 2965.

----------------------------------
Karštuoju būdu restauruojame 

vonias. Darbo patirtis – 27 metai. Su-
teikiame garantiją. Tel.: 617 78494, 
8 636 79331.  Užs. 1314.

----------------------------------
Atliekame įvairius statybos dar-

bus. Apdailos darbai, gipskartonio 
montavimas, dažymas, plytelių klija-
vimas, durų, langų montavimas. Tel.: 
8 602 83929, 8 654 62916.  Užs. 3132.

Užs. 1412. 

n e T e K T Y S

Mirė Teofilė BENDORAVIČIENĖ, gim. 1922 m., gyv. Mari-
jampolėje. 

Velionė pašarvota Marijampolės laidojimo namuose „Sustojęs 
laikas“ (Vokiečių g. 3). Šv. Mišios Liudvinavo bažnyčioje 10 val.
Urna išnešama 2019 m. gruodžio 15 d. 13.15 val. Lydės į Liudvinavo 
kapines.
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Sekmadienį
Gaudenės, Ninos, Onos, 

Gaudenio, Justo ir Kristijono 
vardadieniai.

Saulė teka 8.34 val., leisis 
15.52 val. Mėnulis pilnatis.
Tarptautinė arbatos diena

Lietuvos teismų diena

Pirmadienį
Albinos, Alginos, 

Alinos, Audronės, Ado 
ir Vygaudo vardadie-
niai.

Saulė teka 8.35 val., 
leisis 15.52 val. Mėnulis 
pilnatis.

Šiandien 
Kintvilės, Alfredo, For-

tunato ir Tarvaino varda-
dieniai.

Saulė teka 8.33 val., 
leisis 15.52 val. Mėnulis 
pilnatis. 

„SPinDULio“  
Kino  TeATre  

(KAUno G. 13)
GRUODŽIO 14–19 

DIENOMIS
Didžiojoje salėje:

„Adamsų šeimynėlė“ (JAV, 
Kanada, D. Britanija, animacinis, 
V). Dubliuota lietuviškai. 15 d. 
11 val. (2D formatu). Bilietas – 3 
Eur.

„Drąsusis Mozlis“ (N. Ze-
landija, Kinija, animacinis, V). 
Dubliuota lietuviškai. 14 d. 
15.45 val. (2D formatu), 15 d. 
13 val., 15 val. (2D formatu), 18 
d. 15 val. (2D formatu). Bilietai: 
4 Eur, vaikams iki 10 m. – 3,50 
Eur, sekmadienį 13 val. ŠEIMOS 
SEANSAS – 3,50 Eur.

„Orų mergaitė“ (Japonija, 
animacinis, N-7) 14–15 d. 17.30 
val., 19 d. 18 val. Bilietai: 4,70 
Eur, vaikams iki 10 m. – 3,50 
Eur.

„Pasmerkti. Pajūrio džia-
zas“ (Lietuva, kriminalinė drama, 
N-16) 14 d. 20 val. Bilietas – 4,70 
Eur.

„Pašėlęs policininkas: nau-
jametinis nesusipratimas 2“ 
(Rusija, komedija, N-16) 14 d. 22 
val., 15, 18, 19 d. 20 val. Bilietas– 
4,70 Eur.

Mažojoje salėje:
„Manu. Gimęs skraidyti“ 

(Vokietija, animacinis V). Dub-
liuota lietuviškai. 14 d. 11.15, 
13.15, 15.15 val., 15 d. 11.15. 
13.15 val. 18, 19 d. 15.15 val. 
Bilietai: 3,50 Eur, vaikams iki 10 
m. – 3 Eur, sekmadienį 13.15 val. 
ŠEIMOS SEANSAS – 3 Eur.

„Kurjerė“ (JK, JAV, veiksmo 
drama, N-13)  14 d. 19.15 val., 15 
d. 15.15 val. Bilietai: 15.15 val. – 
3,50 Eur, 19.15 val. – 3,70 Eur.

„Tulpės, meilė, garbė ir dvi-
ratis“ (Nyderlandai, romantinė 
komedija, N-13) 14–15, 18–19 d. 
17.15 val. Bilietas – 3,70 Eur.

„Pasmerkti. Pajūrio džia-
zas“ (Lietuva, kriminalinė drama, 
N-16) 15, 18, 19 d. 19.15 val. 
Bilietas – 3,70 Eur.

„Pats sau milijonierius“ 
(Lietuva, komedija, N-13) 14 d. 
21.15 val. Bilietas – 3,70 Eur.

Perkant internetu
 www.spinduliokinas.lt, 

bilietai pigesni!
Informacija teikiama 

tel. (8 343) 54787
Užs. 1372.

Užs. 1117.

Užs. 1340.

Savaitgalį prognozuojami ne-
malonūs orai, kris šlapdriba, bus 
vėjuota.

Šiandien Suvalkijoje termometrai 
rodys apie 4 laipsnius šilumos, pūs 
9–14 m/s pietryčių vėjas, lis. Sekma-
dienio naktį šlapdriba, bus apie 1, o 
dieną 3–4 laipsnius šilumos.

Kitos savaitės pradžioje orai 
mažai keisis.

Asmeninis skelbimas (iki 10 žodžių) „Suvalkietyje“ – tik 2,9 eur!

            gyv. Marijampolės sav. Valavičių k.

Gyvenimas – daina, poezija ir proza,
Ir nei pakeist, nei numatyt gali.
Priimki viską, ką nūnai jis duoda,
Ir būk laiminga, kiek gali!

40-mečio proga sveikina tėvai, 
sesuo Irma su Vytautu, 

broliai Šarūnas, Vytautas, 
Donatas, Ernestas, krikšto tėvai 
Klementina ir Algis Juraičiai. 

Reginai  ANDRIULAITIENEI,

Dėstytojai
          (Atkelta iš 8 psl.) 
Matyt, taip jau surėdyta, kad ble-

vyzgos galvoje išlieka ilgiau negu 
rimti dalykai ar, tarkime, tie patys 
buhalterinės apskaitos postulatai.

Buhalteris kaip įgeltas pašoko 
nuo kėdės, ėmė skeryčiotis ir rėkti:

– Tai nepagarba disciplinai ir 
tam, kuris ją dėsto!

– Atsitiktinai, docente, juk jis 
nieko blogo nepagalvojo, – giname 
Vilių.

– Tai kodėl būtent buhalteri-
nės apskaitos konspekte? Kodėl 
balanso, pagrindinio buhalterinio 
dokumento, skiltyje?!

– Na, taip jau nutiko, matyt, pa-
sitaikė po ranka užrašai, ir viskas.

– O tuščio popieriaus nėra, ką?
– Atleiskit, docente, juk mes 

pagaliau vyrai, kas čia tokio? – gina 
lovelasas Malušauskas, kažkada 
taip gyręs profesoriaus, Rygiškių 
Jono sūnaus Konstantino Jablonskio 
kaliošus.

– Kokie jūs vyrai?! Panosėse 
kaip ant kumelšūdžio šarma, – iro-
nizuoja Buhalteris.

– Nesakykit, nesakykit, docente, 
patys tie kirstukai.

– Va čia gerai pasakei, kirstukai. 
Kyšt myžt ir baigta, – stvėrė užrašus 
ir išlėkė pro duris. – Tegul dekanas 
Domaševičius paskaito, ką rašinėja 
jo studentai.

Čia jau visai blogai. Nuneš – sti-
pendijos kaip nebūta. Vieni einame 
iš paskos kaip žąsinai ir kaulijame, 
kad grąžintų, o kiti rezga planus, 
kaip staiga išplėšti iš Buhalterio 
rankų užrašus ir tada leistis į ko-
jas. Tik prie dekano kabineto durų 
(laimei, kad atsitiktinai neišeina 
dekanas) vienintelis ekonominis 
motyvas vis dėlto sugraudino Bu-
halterį: mat Vilius gyvena tik iš 
stipendijos, jokios paramos iš niekur 
negauna, tėvai nusenę. Visi grįžome 
į auditoriją. Buhalteris liepė Viliui 
į smulkiausius skutelius suplėšyti 
„tą šlykštynę“ ir sumesti į šiukšlių 
dėžę, o kai Vilius tai kruopščiai 
padarė, jis suformulavo kelis tikrai 
nelengvus klausimus, į kuriuos, 
kaip mums atrodė,Vilius atsakė. 
Dar ilgai galvojo Buhalteris, kol 
studijų knygelėje smulkiai parašė 
„patenkinamai“. Žinių vertinimo ba-
lus, savaime aišku, numušė: „Luka 
Mudiščevas šaunuolis – blaivus, 
nors trenkia degtine“.

Povilas IVAŠKEVIČIUS

Užs. 2957.


