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Užs. Nr. 48

Ūkininkas IŠSINUOMOTŲ 
dirbamos ŽEMĖS. 

Tel. 8 615 45 410.

Domina plotas nuo 5 ha Trakų, 
Senųjų Trakų, Rūdiškių, 
Paluknio seniūnijose. 

Užs. Nr. 50

• Skaldytos
• kaladės
Turime įvairių rūšių. Gaminame pagal 
kliento nurodytus išmatavimus (pliauskos 
ilgis ir stambumas), pristatome 
tvarkingai sukrautas po 5–10 erdm

www.supermalkos.lt
Tel. 8 655 44 �85

• � m ilgio 
   rąstai

Miškavežiu 
pristatome 
po ~30 erdm.

prekYBA 
MALkoMiS

Nukelta į 4 p.

ATLiekAMe 
ViSUS STATYBoS, 

reMoNTo dArBUS. 
TeL. 8 686 �9 818

Užs.Nr. 28

Nukelta á 6 p.

Užs. Nr. 178

dĖL 2016-02-06 AKTO Nr. 
KPd-RM-627/1 PeRSVARSTYMO 
PAGRINdŲ

Vykdydami Lietuvos Respubli-
kos Seimo Kultūros komiteto 2017
0315 posėdyje priimtą nutarimą 
(protokolas Nr.121P7, priedas 
Nr.1), pateikiame Jums Kultūros 
paveldo departamento (KPD) prie 
Kultūros ministerijos Pirmosios 
nekilnojamojo kultūros paveldo 
vertinimo tarybos (KPD Pirmoji 
taryba) 20160206 akto Nr. KPD
RM627/1 (http://kvr.kpd.lt/#/static-
heritage-detail/F9B728D7-4183-47C1-
9E88-073CAA8AFA8C) keitimo 
inicijavimo pagrindus.

I
20170316 buvo kreiptasi į KPD 

prie Kultūros ministerijos Kultūros 
paveldo centro (KPC) direktorių Vir
gilijų Kačinską su prašymu paaiškin
ti, kuo remiantis 2015–2016 metais 
buvo vykdomas Trakų senamiesčio 
ribų keitimas, kokiais teisiniais 
pagrindais ir kokiais atliktais moks
liniais tyrimais bei kokia yra atliktų 
pakeitimų teisinė pasekmė. 

Viešai skelbiama, jog Trakų 
senamiesčiui 17114 priskirtos ver
tingosios savybės pobūdis yra „ar-
chitektūrinis, istorinis, povandeninis, 

urbanistinis ir kraštovaizdžio“. Tačiau 
2016 metais atlikta Trakų senamies
čio 17114 pietinės dalies sumažini
mo procedūra panaikino aukščiau 
išvardintų vertingųjų savybių dalį, 
nepateikiant nei istorinių, t. y. KPD 
Pirmoji taryba aktą Nr. KPDRM
627/1 (http://kvr.kpd.lt/#/static-herita-
ge-detail/F9B728D7-4183-47C1-9E88-
073CAA8AFA8C) rimų, nei atlikto 
monitoringo  duomenų.

KPC direktorius V. Kačinskas 
paaiškino, kad KPC yra biudžetinė 

kultūros įstaiga, kurios savininkas 
yra KPD prie Kultūros ministerijos.

KPC direktorius V. Kačinskas 
paaiškino, kad jie nevykdo viešojo 
administravimo funkcijų ir jų parei
ga yra tik teikti KPD prie Kultūros 
ministerijos Nekilnojamojo kultūros 
paveldo vertinimo tarybai klausi
mus posėdžių darbotvarkėms ir su 
tuo susijusius dokumentus.

KPC direktorius V. Kačinskas 
paaiškino, kad iš esmės savo darbe 
jie vadovaujasi Lietuvos Respubli

kos nekilnojamojo kultūros paveldo 
apsaugos (NKPA) įstatymu (Žin., 
2004, Nr. 1535571), tačiau pakartojo 
teiginį, kad, nepaisant to, jų pareng
ti nekilnojamojo kultūros paveldo 
vertinimo tarybų aktai, kuriuos 
vėliau ta pati taryba patvirtina, yra 
privalomojo pobūdžio, vykdant 
veiklą valstybės saugomose teri
torijose.

KPC direktorius V. Kačinskas 
paaiškino, kad  20160206 KPD 
Pirmoji taryba aktą Nr. KPDRM
627/1parengė, tiesiogiai įgyvendin
dama NKPA įstatymo 10 str. „Kultū-
ros paveldo objekto ir vietovės skelbimas 
saugomais“ ir 11 str. „Kultūros paveldo 
objektų ir vietovių teritorijos, apsaugos 
zonos bei pozoniai“.

II
KPC direktorius V. Kačinskas 

paaiškino, kad pagal 11.2 str. Trakų 
senamiesčiui naują pietinę ribą jie 
nustatė pagal šiuo metu egzistuo
jančių sklypų ribas, kadangi kul
tūros vietovės senoji riba esamus 
sklypus kirto įstrižai ir pan., tačiau 
nutylėjo straipsnio esmę, jog ribos 
apibrėžiamos, remiantis istorinių ir 
kitų tyrimų duomenimis, ir tik po to 
viskuo kitu:

„11.2. Kultūros paveldo objekto 

Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos 
kreipimasis į KPD dėl Trakų senamiesčio

Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija raštu kreipėsi į dr. Romą Pakalnį, Pirmosios nekilnojamojo kultūros 
paveldo vertinimo tarybos pirmininką, Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos (KPD), 
Lietuvos Respublikos kultūros ministeriją, Valstybinę kultūros paveldo komisiją dėl sumažintos pietinės 

Trakų senamiesčio dalies. Žemiau spausdiname kreipimąsi.

Užs. Nr. 2

Jau septynerius 
metus, nuo 2012ųjų, 
kasmet kovo 11 d., 
Lietuvos Nepriklau
somybės atkūrimo 
dieną, Vilniuje, Sig
natarų namuose, yra 
teikiama Vasario 16
osios akto signataro 
Donato Malinausko 
kultūros premija. 
Premija skiriama as
meniui, kuris yra pri
sidėjęs prie Lietuvos 
Nepriklausomybės 
stiprinimo, laisvės 
idėjų platinimo, vals
tybės istorijos gar
sinimo bei Lietuvos 
piliečių gerovės kėli
mo ir kuriam artimos Donato Ma
linausko puoselėtos vertybės. 

Šiųmetinė Vasario 16osios 
akto signataro D. Malinausko 
kultūros premija buvo skirta 
Vytauto Didžiojo universiteto 
Letonikos centro vadovui, Litu
anistikos katedros profesoriui, 

baltistui, kalbininkui habil. dr. 
Alvydui Butkui. Paminėtina, 
kad jis yra ir asociacijos „Lie
tuvos ir Latvijos forumas“ pir
mininkas. 

Aušra VIRVIčIENĖ
Autorės nuotr.

Prof. dr. Alvydui Butkui – 
Donato Malinausko premija

Ar prekybos centras „atvers“ 
Trakus?

Trakų r. savivaldybės admi
nistracijos ir UAB „Trastas“ 
vykdomas bendradarbiavimas 
projektuojant Trakų autobusų 
stotį su prekybos centru ir aplin
kos gražinimu iš pirmo žvilgsnio 
atrodo įdomus. Nemažos investi
cijos, užapvalinti pastato kampai, 
nendrių motyvas, naujos auto

Ar lemta stoties prekybos 
centrui „atverti“ Trakus?
Žvelkime giliau: žmogus tuo pat metu priklauso keturioms sferoms –

gamtos, sociumo, kultūros ir dvasios. Dalyvaudamas aplinkoje jis ku-
ria, keičia ir tobulina šias sferas per mąstymą, jausmus, dvasingumą, 
valią, tikėjimą, intuiciją, vaizduotę ir gebėjimą suvokti įvairias ženklų 
kalbas.  Visi mes praeidami paliečiame Trakų miesto vartus – autobusų 
stotį. Ryte iš pilnų autobusų vaikai keliauja  į mokyklas, suaugusieji į 
darbus, studentai į paskaitas, vakare grįžtame vėl pro stotį. Dienos 
metu tūkstančiai rajono gyventojų migruoja savais reikalais taip pat 
pro stotį. Įvairiais metų laikais turistai plūsta taip pat pro stotį. Taigi, 
kiekvienas prisiliečiame ir „varstome“ miesto vartus. Jie veiks mus, 
mes veiksim juos visais laikais per visas sferas, jie darys įtaką mūsų 
pažinimui ir pasaulėžiūrai.

Vasario 16-osios akto signataro D. Malinausko kul-
tūros premiją prof. habil. dr. Alvydui Butkui (kairėje) 
įteikė D. Malinausko giminaitis, vienas premijos 
steigėjų, gydytojas Viktoras Jencius-Butautas

Artūras Lebed – Vilniaus Gedimino 
technikos universiteto Statybos 
fakulteto magistrantas 

Trakų autobusų stoties prieigos šiandien
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Trakų rajono savivaldybės informacija ▼
Savivaldybės administracijos Dokumentų valdymo skyriaus telefonų numeriai: 
 priimamasis (8 528) 51 525, mero sekretorė (8 528) 55 487, direktoriaus 
sekretorė (8 528) 53 981. www.trakai.lt

Trakai Senieji Trakai Aukštadvaris Paluknys Lentvaris Onuškis GrendavėTrakų rajono 
savivaldybė

Rūdiškės

* Puslapį parengė Trakų rajono savivaldybės viešųjų ryšių specialistė Sigita Nemeikaitė     Užs. Nr. 240

Trakų rajono savivaldybės 
mero 2017 m. kovo 27 d. pot-
varkiu Nr. P1-28 Trakų rajono 
savivaldybės tarybos posėdis 
šaukiamas 2017 m. balandžio 
6 d. 09:00 val., Trakų rajono 
savivaldybėje, Vytauto g. 33, 
Trakai (didžioji posėdžių salė 
(201 kab.)).

Tarybai siūloma svarstyti 
šiuos klausimus:

1. dėl Trakų rajono savival-
dybės administracijos ir admi-
nistracijos direktoriaus 2016 
metų veiklos ataskaitos.

Teikia Irena Karpičienė, Do
kumentų valdymo skyriaus 
vedėja

2. dėl Trakų rajono biu-
džetinių ir viešųjų įstaigų 
didžiausio leistino darbuotojų 
pareigybių skaičiaus, didžiau-
sios leistinos pastoviosios da-
lies pareiginės algos sumos 
ir direktorių pareiginės algos 
pastoviosios dalies koefi cientų 
nustatymo.

Teikia Danė Rudelienė, Eko
nominės analizės, finansų ir 
biudžeto skyriaus vedėja

3. dėl uAB „Trakų van-
denys“ 2016 metų finansinės 
atskaitomybės ir pelno (nuosto-
lio) paskirstymo tvirtinimo.

Teikia Antanas Česlauskas, 
Teisės, personalo administravi
mo ir viešųjų pirkimų skyriaus 
vedėjas

4. dėl uAB „Trakų paslau-
gos“ 2016 metų fi nansinės at-
skaitomybės ir pelno (nuosto-
lio) paskirstymo tvirtinimo.

Teikia Antanas Česlauskas, 
Teisės, personalo administravi
mo ir viešųjų pirkimų skyriaus 
vedėjas

5. dėl uAB „Trakų auto-
busai“ 2016 metų finansinės 
atskaitomybės ir pelno (nuosto-
lio) paskirstymo tvirtinimo.

Teikia Antanas Česlauskas, 
Teisės, personalo administravi
mo ir viešųjų pirkimų skyriaus 
vedėjas

6. dėl įgaliojimo atstovauti 
Trakų rajono savivaldybei uAB 
Trakų šilumos tinklų eiliniame 
visuotiniame akcininkų susi-
rinkime.

Teikia Antanas Česlauskas, 
Teisės, personalo administravi
mo ir viešųjų pirkimų skyriaus 
vedėjas

7. dėl Trakų rajono savival-
dybės tarybos veiklos regla-
mento pakeitimo.

Teikia Antanas Česlauskas, 
Teisės, personalo administravi
mo ir viešųjų pirkimų skyriaus 
vedėjas

8. dėl kreipimosi į Lietuvos 
Respublikos Vyriausybę dėl ki-
tos paskirties valstybinės žemės 
sklypo perdavimo valdyti, nau-
doti ir juo disponuoti patikėjimo 
teise Trakų rajono savivaldybei.

Teikia Antanas Česlauskas, 
Teisės, personalo administravi
mo ir viešųjų pirkimų skyriaus 
vedėjas

9. dėl Trakų rajono Lentva-
rio vaikų globos namų veiklos 
organizavimo pakeitimo. 

Teikia Vilma Ramanauskie
nė, Lentvario vaikų globos namų 
direktorė

10. dėl turto perdavimo 
Trakų rajono Lentvario vaikų 
globos namams.

Teikia Audra Kurdzikauskie
nė, Apskaitos skyriaus vedėja

11. dėl turto perdavimo 
Trakų r. Lentvario „Versmės“ 
gimnazijai.

Teikia Audra Kurdzikauskie
nė, Apskaitos skyriaus vedėja

12. dėl turto perdavimo Tra-
kų r. Rūdiškių gimnazijai.

Teikia Audra Kurdzikauskie
nė, Apskaitos skyriaus vedėja

13. dėl turto perdavimo Tra-
kų r. Senųjų Trakų Andžejaus 
Stelmachovskio pagrindinei 
mokyklai. 

Teikia Audra Kurdzikauskie
nė, Apskaitos skyriaus vedėja

14. dėl gyvenamųjų patalpų 
nuomos sutarties sudarymo.

Teikia Onutė Repečkienė, 
Statybos, ūkio plėtros ir turto 
valdymo skyriaus vyriausioji 
specialistė

15. dėl VšĮ Trakų turizmo 
informacijos centro 2016 metų 
veiklos ataskaitos patvirtini-
mo.

Teikia Ana Gornova, Kultū
ros ir turizmo skyriaus vyriau
sioji specialistė

16. dėl viešosios įstaigos 
Trakų kultūros rūmų 2016 m. 
metinių finansinių ataskaitų 
rinkinio patvirtinimo.

Teikia Evelina Šuscickytė, 
Kultūros ir turizmo skyriaus 
vyriausioji specialistė

17. dėl viešosios įstaigos 
Lentvario kultūros rūmų 2016 
m. metinių fi nansinių ataskaitų 
rinkinio patvirtinimo.

Teikia Evelina Šuscickytė, 
Kultūros ir turizmo skyriaus 
vyriausioji specialistė

18. dėl Trakų rajono sa-
vivaldybės tarybos 2016 m. 
vasario 18 d. sprendimo Nr. 
S1-41 „dėl neformaliojo vai-
kų švietimo lėšų skyrimo ir 
panaudojimo tvarkos aprašo 
patvirtinimo“ pakeitimo.

Teikia Dalia Dzigienė, Švie
timo skyriaus vedėja

19. dėl Trakų rajono švie-
timo įstaigų pedagoginių dar-
buotojų ir kitų darbuotojų 
pareigybių skaičiaus ir parei-
ginės algos pastoviosios dalies 
koefi cientų patvirtinimo.

Teikia Alina Jakonis, Švieti
mo skyriaus vedėjo pavaduo
toja

20. dėl Trakų rajono Lentva-
rio pradinės mokyklos nuosta-
tų naujos redakcijos patvirti-
nimo.

Teikia Alina Jakonis, Švieti
mo skyriaus vedėjo pavaduo
toja

21. dėl pritarimo Trakų 
rajono savivaldybės Rykantų 
daugiafunkcio centro ikimo-
kyklinio ugdymo programai.

Teikia Alina Jakonis, Švieti
mo skyriaus vedėjo pavaduo
toja

22. dėl pritarimo Trakų r. 
Paluknio Longino Komolovs-
kio gimnazijos strateginiam 
planui.

Teikia Regina Žukienė, Švie
timo skyriaus vyriausioji spe
cialistė

23. dėl pritarimo Trakų 
rajono švietimo įstaigų direk-
torių 2016 metų veiklos atas-
kaitoms.

Teikia Regina Žukienė, Švie
timo skyriaus vyriausioji spe
cialistė

24. dėl pritarimo projek-
tui „Kompleksinių paslaugų 
šeimai plėtojimas Trakų ra-
jone“.

Teikia Danutė Zalieckienė, 
Socialinės paramos skyriaus 
vedėja

25. dėl pritarimo Trakų 
rajono savivaldybės socialinių 
paslaugų įstaigų 2016 metų va-
dovų veiklos ataskaitoms.

Teikia Danutė Zalieckienė, 
Socialinės paramos skyriaus 
vedėja

26. dėl Trakų rajono sa-
vivaldybės tarybos 2016 m. 
gruodžio 8 d. sprendimu Nr. 
S1-228 „dėl pritarimo vaikų 
institucinės globos sistemos 
pertvarkos 2017–2020 metų 
veiksmų planui“ patvirtinto 
veiksmų plano įgyvendinimo 
priemonių papildymo.

Teikia Anželika Vunš, Socia
linės paramos skyriaus vedėjo 
pavaduotoja 

27. dėl Trakų rajono savi-
valdybės 2017 metų so cialinių 
paslaugų plano patvirtinimo.

Teikia Anželika Vunš, Socia
linės paramos skyriaus vedėjo 
pavaduotoja 

28. dėl Trakų rajono sa-
vi  val dybės Narkotikų kont-
rolės ir narkomanijos preven-
cijos 2017 metų programos bei 
Narkomanijos prevencijos 2017 
metų programos įgyvendinimo 

priemonių plano 2017 metams 
patvirtinimo.

Teikia Ramunė Zarembienė, 
Socialinės paramos skyriaus 
Socialinių paslaugų poskyrio 
vyriausioji specialistė

29. dėl projekto „Komu-
nalinių atliekų tvarkymo infra-
struktūros plėtra Trakų ra-
jone“.

Teikia Jonas Kriaučiūnas, 
Aplinkosaugos ir viešosios tvar
kos skyriaus vyriausiasis spe
cialistas

30. dėl Trakų rajono sa-
vivaldybės viešųjų asmens svei-
katos priežiūros įstaigų 2016 
me tų metinių veiklos ataskaitų 
su fi nansinių ataskaitų rinki-
niais patvirtinimo.

Teikia Jonas Kriaučiūnas, 
Aplinkosaugos ir viešosios tvar
kos skyriaus vyriausiasis spe
cialistas

31. dėl žemės sklypo, Trakų r.
sav., Trakų sen., Salkininkų k., 
kadastrinis Nr. 7984/0004:218, 
detaliojo plano tvirtinimo.

Teikia Gražina Tavarienė, 
Architektūros skyriaus vyriau
sioji specialistė

32. dėl pavadinimų gatvėms 
suteikimo.

Teikia  Dal ia  Daudai tė , 
Archi tektūros skyriaus geode
zininkė

33. Paklausimai. Informa-
cija.

Biudžeto ir fi nansų komitetas
2017-04-03
Mažoji posėdžių salė 
(202 kab.)

09:00 val.

Sveikatos ir socialinių reikalų 
komitetas

2017-04-03
Mažoji posėdžių salė
(202 kab.)

13:00 val.

ūkio, turizmo ir investicijų 
komitetas

2017-04-04
Mažoji posėdžių salė
(202 kab.)

09:00 val.

švietimo, kultūros, sporto ir 
jaunimo reikalų komitetas

2017-04-04
Mažoji posėdžių salė
(202 kab.)

13:00 val. 

Trakų rajono savivaldybės tarybos posėdis šaukiamas 
2017 m. balandžio 6 d. 09:00 val.

Komitetų posėdžių darbotvarkės:
1. Trakų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 6 d. po

sėdžio darbotvarkės klausimų svarstymas.
2. Informacija ir paklausimai.

INFORMACIJA APIe TRAKŲ RAJONO SAVIVALdYBĖS 
TARYBOS KOMITeTŲ POSĖdŽIŲ LAIKĄ IR 

dARBOTVARKeS

Lietuvos automobilių kelių 
direkcija, Vilniaus miesto bei 
Trakų rajono savivaldybės 
atstovai pasirašė trišalę su-
tartį, kuria įsipareigojo su-
daryti sąlygas įgyvendinti 
projektą „Valstybinės reikš-
mės magistralinių kelių A16 
Vilnius–Prienai–Marijampolė, 
A4 Vilnius–Varėna–Gardi-

Nuoširdžiai užjaučiame 
GRAŽINĄ TAVARIENĘ, 
Trakų rajono savivaldybės 

Architektūros skyriaus vyriausiąją 
specialistę, dėl mylimo tėvelio mirties. 

Telydi paguoda ir dvasios stiprybė 
sunkią netekties valandą. 

Trakų rajono savivaldybė 

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis dėl 
kelio Vilnius–Trakai rekonstravimo projekto  

nas ir gatvių, kurios yra šių 
kelių tąsa, ruožų (pradžia –
Galvės g. ir Savanorių pr. san-
kryža Vilniaus mieste, pabaiga –
Vilniaus g. pradžia Trakų 
mieste) rekonstravimas“.

Šis projektas įtrauktas į 
2017–2020 metų planuojamų 
įgyvendinti projektų, finan

suotinų iš Lietuvos biudžeto 
ir/ar Europos Sąjungos struk
tūrinės paramos lėšų, ir/ar kitų 
fi nansavimo šaltinių, sąrašą. 

Mūsų rajono savivaldybė 
šia sutartimi įsipareigoja pa
rengti rekonstruojamo kelio 
ruožo, kuris įeina į savivaldy

Nukelta á 3 p.
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Naująjį aktyvaus turiz-
mo sezoną Trakai pasitin-
ka su džiuginančiomis nau-
jienomis. Planuojama, kad 
balandžio 28-ąją, paskutinį 
mėnesio penktadienį, į Tra-
kų gatves išriedės turistinis 
traukinukas. 

Traukinukas kursuos nuo 
„Trasalio“ centro per miestą iki 
Užutrakio bei atgal. Kovo 28 
dieną buvo surengtas pirma-
sis – bandomasis šios naujos 
transporto priemonės reisas. 

Į kelionę leidosi rajono sa-
vivaldybės merės pavaduotoja 
Marija Puč, merės patarėjos 
Dominyka Semionovė, Eleo-

nora Kravčun, savivaldybės 
administracijos direktorius 
Darius Kvedaravičius, savival-
dybės specialistai, savivaldy-
bės valdomų bendrovių, „Tra-
salio“ atstovai bei traukinuko 
idėjos autorius verslininkas 
Audrius Kolka. 

 Išvykusi iš „Trasalio“ aikš-
telės ši linksma susisiekimo 
priemonė sustojo prie stoties, 
Šv. Jono Nepomuko koplytstul-
pio, Trakų turizmo informacijos 
centro, apsuko ratą Užutrakyje 
ir grįžo atgal. Sustojimų vieto-
se išlipę pirmieji traukinuko 
keleiviai vertino, ar tinkamos 
sąlygos sustoti, ką reikėtų pa-
tobulinti, kad būtų patogu ir 

saugu tiek juo važiuojantiems, 
tiek kitiems eismo dalyviams. 
Bene daugiausia rūpesčio kėlė 
vykstanti trijų Trakų gatvių re-
konstrukcija, dėl kurios eismas 
patiria trikdžių. 

Planuojama, kad kelionė 
nuo „Trasalio“ iki Užutrakio 
truks apie valandą. Traukinu-
kas gali vežti iki 60 žmonių. Kol 
kas dar gludinamas jo maršru-
tas, eismo sąlygos. Tikslus 
traukinuko maršrutas, laikas 
ir reisų dažnis bus paskelbti, 
suderinus organizacinius šios 
naujos Trakų susisiekimo pa-
slaugos klausimus. 

Tikimasi, kad traukinuką 
noriai rinksis ne tik turistai, bet 
ir vietos gyventojai, norintys pa-
siekti Užutrakio dvaro sodybą – 
vieną patraukliausių turizmo 
objektų. Čia galima pasivaikš-
čioti po vieną žymiausių šalies 
istorinių parkų, kurį sukūrė 
garsus prancūzų kraštovaizdžio 
architektas Eduardas Fransua 
Andrė, užsukti į rūmuose vei-
kiančią meno ekspoziciją ar 
koncertus, pasivaišinti pran-
cūziškos virtuvės patiekalais 
„Fransua terasos“ kavinėje. 

Trakų rajono savivaldybės 
informacija

Sigitos Nemeikaitės nuotr. 

Trakų turistinis traukinukas 
gabens ir turistus, ir vietinius 

gyventojus Eil.
Nr. Vietovės pavadinimas Mėnesis Diena Valanda

l Šventininkų k.

balandžio �

09:00

2 Senųjų Trakų k. 11:00

3 Strakiškių k. 1�:00

4 SenojoTarpupio k. 15:00

5 Naujasodžio k.

balandžio 4

09:00

6 Salkininkų k. 11:00

7 Padvarionių k. 12:00

8 Jovariškių k. 1�:00

9 Bražuolės k.
balandžio 5

09:00

10 Miciūnų k. 11:00

11 Rykantų k.

balandžio 6

09:00

12 Moluvėnų k. 11:00

13 Kariotiškių k. 12:00

14 Naujojo Lentvario k. 1�:00

15 Rubežių k. 15:00

16 Paluknio k.

balandžio 10

09:00

17 Madžiūnų k. 12:00

18 Mamavio k. 1�:00

19 Rūdiškių m.

balandžio 11

09:00

20 Šklėrių k. 11:00

21 Anglininkų k. 12:00

22 Tiltų k.

balandžio 12

09:00

23 Lieponių k. 12:00

24 Žėronių k. 1�:00

25 Vaickūniškių k.

balandžio 1�

09:00

26 Alešiškių k. 12:00

27 Jočionių k. 1�:00

28 Onuškio mst.

balandžio 18

09:00

29 Taučionių k. 11:00

30 Bakaloriškių k. 12:00

31 Dusmenų k.

balandžio 19

09:00

32 Alaburdiškių k. 11:00

33 Tolkiškių k. 1�:00

34 Grendavės k.

balandžio 20

09:00

35 Gruožninkų k. 11:00

36 Panošiškių k. 1�:00

37 Aukštadvario mst.

balandžio 24

09:00

38 Karapolio k. 12:00

39 Totoriškių k. 14:00

40 Bijūnų k.

balandžio 25

09:00

41 Bagdononių k. 11:00

42 Kozelkiškių k. 1�:00

43 Ismonių k. 14:00

44 Ubiškių k.
balandžio 26

09:00

45 Čižiūnų k. 12:00

  
Už techninės apžiūros atlikimą prašome apmokėti :

Traktorius 5,00 €

Traktoriaus priekaba 3,00 €

Už techninės apžiūros atlikimą ne pagal 
grafiką 5,70 €

Įmokos kodas 53079

Įmokos pavadinimas Už techninę apžiūrą

Gavėjas Vilniaus apskrities VMI 
Trakų skyrius

Gavėjo sąskaita LT247300010112394300

Bankas „Swedbank“, AB

Banko kodas 73000

Informacija tel.  54034, 54033
Pastaba:
Su savimi turėti technikos registracijos liudijimą ir įprastą 

transporto priemonių civilinės atsakomybės privalomojo draudimo 
sutarties liudijimą.

 Arūnas DZIGAS, 
Žemės ūkio administravimo skyriaus vedėjas

bės teritoriją, specialųjį planą. 
Įgyvendinus projektą, rekonst
ruojamas kelias nuo Vilniaus 
iki Trakų bus išplatintas – 4 
eismo juostų. 

Pastarasis kelias yra nuties-
tas prieš 50 metų ir, transporto 

specialistų nuomone, nebe-
atitinka šiuolaikinių reikala-
vimų. Kelio rekonstrukcijos 
darbai gali užtrukti kelerius 
metus. 

Darbai įsibėgės po to, kai 
bus paruošti projektiniai, spe-
cialieji planai, bus paimtos 

reikiamos žemės bei parengtas 
techninis projektas. Vėliau vyks 
tolesnės procedūros ir statyba. 
Konkursą skelbs Lietuvos auto-
mobilių kelių direkcija.

Trakų rajono savivaldybės 
informacija

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis dėl 
kelio Vilnius–Trakai rekonstravimo projekto  

Atkelta iš 2 p.

Kovo 28 dieną buvo surengtas pirmasis – bandomasis Trakų turistinio traukinuko reisas

Traktorių ir traktorinių priekabų 
techninių apžiūrų 2017 m. 

GRAFIKAS
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Šv. Mišios Trakų Dievo 
Motinos – Lietuvos globėjos –
paveikslo karūnavimo 
300-osioms metinėms 
balandžio 4 dieną 12 val. 

Trakų Dievo Motinos šventovė 

Tiesioginė transliacija 
per Marijos radiją.

mobilių aikštelės, plius dešimtys 
darbo vietų. Viskas kaip ir gražu, 
tačiau tai – ne Trakams. Todėl 
plėtra šiame mažame miestelyje 
turi pasireikšti darnumu, o tokio 
tipo projektas vertintinas kaip 
vienas žingsnis pirmyn ir du 
atgal. Analizuojant šį projektą 
dar įdėmiau, įvertinus vietovės 
reikšmę ir poveikį mūsų gyvena
mai aplinkai – tampa akivaizdu, 
kad tai ne tik žingsniai atgal, o 
šuolis į smegduobę. Iš kurios 
ateities kartoms išlipti bus gero
kai sunkiau, negu mums dabar iš 
sovietmečio duobės.

Kiekvienas turime teisę klysti, 
bet tik ne šioje vietoje ir ne šiuo 
metu, kai yra iš ko rinktis, kai 
esame super mobilūs, kad galė
tume nukeliauti kur panorėję, kai 
branginame kultūrą ir istoriją, kai 
rūpinamės sveikata ir saugumu, 
kai gyvename pertekliaus amžiu
je, kai įgijome neigiamos patirties 
iš sovietinės užstatymo prak
tikos, ir, deja, kai pirmaujame 
socialine atskirtimi, didžiausiu 
savižudybių kiekiu ir alkoholio 
suvartojimu, kai emigruojame į 
kitas šalis. Mano manymu, gy
vename laike, kai būtina ieškoti 
darnos savyje ir aplinkoje.

Pastatę prekybos centrą gam
tiškai, istoriškai ir socialiai jaut
rioje vietoje atimsime galimybę 
atskleisti Trakus per pažinimo 
vartus, nes pakeitę stoties er
dvės turinį ir paskirtį į prekybos 
centrą ydingai transformuosi
me centrinę rajono sankryžą, 
pažeisime Trakų ekologiją. Tik 
įsivaizduokite, koks peizažas 
sutiks atvažiuojančius į Tra
kus – chaotiškas sovietmečio 
pastatų repertuaras pasipildys 
gremėzdišku svetimkūniu. Juk 
gyvename unikaliai turtingoje 
gražioje ir trapioje gamtoje su 
kilminga ir didinga miesto pra
eitimi. Tad kodėl mums brukami 
Trakams nederantys projektai? 
Nejaugi esame taip morališkai 
nuskurdę, kad vieni kitus regime 
tik per naudojimo prizmę, pasi
duodami apgaulingam miražui, 
esą atsidursime pasakų šalyje, 
pažadėtoje žemėje? 

Ką iš tiesų mums ir mūsų 
vaikams duos prekybos centro 
objektas pačioje rajono širdyje 
ir mokyklų gretimybėje? Kodėl 
būtinai dabartiniais laikais ši 
Trakų r. savivaldybės kadencija 
kuria visuomenei nepriimtiną 
ir atgrasų projektą? Kodėl neat
likta poveikio aplinkai analizė, 
remiantis nešališkų kultūros, 

istorijos, sociologijos ir urbanis
tikos ekspertų nuomone?

Išvirkščioji projekto pusė

Nepamirškime, kad šalia 
Trakų autobusų stoties turime 
dvi gimnazijas ir Trakų pradinę 
mokyklą su tūkstančiais moki
nių. Šimtai jų kasdien į mokyklą 
ir iš jos keliauja pro stotį. Pame
nu, nemažai daliai moksleivių 
pertraukos metu traukos objektu 
tapdavo ankstesnis (senesnis) 
turgelis su galimybėmis nusi
pirkti viską, ko reikėjo ir nereikė
jo. Prisiminimai nėra maloniausi. 
Ir kokį traukos objektą nori 
sukurti Trakų išrinktieji kartu 
su privačiu interesu moksleivių 
judėjimo trajektorijose? Jaunajai 
kartai bus sukurta dar viena er
dvė tenkinti įgytą poreikį pirkti 
nereikalingus daiktus ir maitintis 
nesveikais produktais. Vaikai 
bėgios į parduotuvę per pertrau
kas, laukdami autobuso, eidami 
prie ežero, vis daugiau teršdami 
pakrantes. O juk visi norime 
protingesnių vaikų, sveikesnio 
maisto, švaresnio oro, švaresnių 
pakrančių, ežerų ir miškų!

Parduotuvė neišvengiamai 
trauks valkatas ir sukels auto
mobilių spūstis bei triukšmą. 
Juk projekte nėra apgalvota, kaip 
pėstiesiems saugiai praeiti iki 
ežero. Trakų r. savivaldybė aukle 
samdo „tetą Rimi“. Ką iš tiesų 
duos jos ugdymas? Leisdami 
statyti parduotuvę prie mokyklos 
pasmerksime augančią kartą tap
ti vartojimo „specialistais“ ir šis 
„patogumas“ turės savo kainą. 
„Instaliuosime“ prekybinę kul
tūrą į vaikų raidos psichologiją ir 
tai atlieps per kartų kartas. Šimtai 
ir tūkstančiai Trakų vaikų metai 
iš metų bus pasmerkti lankytis 
prekybos centre. Ir taip toliau 
ugdysime emigrantų kartas. 
Kodėl? Nes Vakaruose vartoti 
paprasčiau – atlyginimai didesni. 
Beje, Vakarų valstybės jau seniai 
yra išmokusios šias pamokas: 
prekybos centrus stato užmies
tyje, viešąsias erdves užpildo 
menais, žadinančiais smalsumą 
domėtis ir net gėrėtis, mylėti 
kraštą, didžiuojantis praeitimi.

Kai valdžiai trūksta idėjų 
ir vizijos, tada ateina laukinis 
kapitalizmas, kuris viskuo pa
sirūpins, kad taptume priklau
somi nuo jo malonės. Tokioje 
perspektyvoje savivaldybės ir 
„investuotojo“ objektas išsiskleis 
kaip kultūrinis vartojimo stabas –
jis skurdins jaunimo intelektą ir 
mažins kultūros reikšmę. Nega
lime parduoti praeities ir aukoti 

ateitį dėl pataikavimo komercijai 
ir iliuzinės gerovės. 

Atsakingi tėvai ir rūpestingi 
gyventojai turėtų griežtai priešta
rauti numatomam projektui, nes 
šioje vietoje per miesto „vartus“ 
savivaldybė (miestas) turi rodyti 
pagarbą istorinei vietai ir sociali
nį atsakingumą prieš šeimas. 

Ieškokime alternatyvų

Trakams nedera stotyje statyti 
prekybos centro, kuriant pseudo 
ideologijas, nepaisant tikrosios 
viešųjų erdvių paskirties ir meni
nės ir kultūrinės kokybės. Kalbu 
apie būtinumą suteikti šiai vietai –
miesto vartams – Trakams bū
dingą atspindį. Mes gi turime 
ką parodyti, turime iš ko semtis 
idėjų, paverčiant stoties prieigas 
įkvėpimo erdve, pvz., perpla
navus visą erdvę su fontanu 
viduryje ir meno ar skulptūriniu 
kūriniu, aplinkui išklojant grin
dinėmis plokštėmis su istoriją 
menančiais chronologiniais už
rašais ir piešiniais. Tada kasdien 
šimtai moksleivių, tūkstančiai 
gyventojų ir miesto svečių matys 
kažką unikalaus ir įdomaus – tai, 
kas būtų skirta pažinimui ir ug
dymui. Tuo parodysime pagarbą 
gyventojams, dėmesį vaikams, 
kultūringą ir civilizuotą svetin
gumą miestelio svečiams.

Ši vieta turi tapti reprezenta
cine, kultūrine ir infrastruktūrine 
prasmėmis su raktiniais sim
boliais, atveriančiais pažinimo 
vartus į Trakus. Tai mažiausia, 
ką mes galime padaryti dėl savęs 
pačių, ateities kartų ir kokybiško 
turizmo. Tik žiniomis grindžia
moje visuomenėje atsiranda 
naujos vertybės, orientuotos į 
darnos kūrybą. 

O prekybos centras?

Šalimais miesto yra perspek
tyvesnių vietų prekybos centrui: 
pirmiausia tai –„Trakų autobusų“ 
saugojimo aikštė (Aukštadvario 
g.) (a pav.). Taip pat puiki vieta 
yra iškart už poilsio ir pramogų 
centro „Trasalis“ (Gedimino g.) 
(b pav.). Trečia alternatyva būtų 
vieta už degalinės „Baltic Petro
leum“ ir žiedo (c pav.). Ir, žino
ma, aplinkkelio variantas atskleis 
ne vieną palankią vietą, kad ir 
prie jau esančių trijų kompanijų 
koncentracijos („Žvyro karjerai“, 
„Betonika“ ir „Grainmore“ ), o ir 
šalimais Senųjų Trakų miestelis 
bei Trakų istorinio nacionalinio 
parko užribis (d pav.). 

Gerb. p. Dariau Nedzinskai, 
Trakai – nepaprastas miestelis, 

apdovanotas gamtos grožiu ir istori-
nėmis vertybėmis, su Trakus mylin-
čiais ir puoselėjančiais gyventojais 
bei šiuo atveju klystančiais mūsų 
išrinktaisiais. 

Raskime kompromisą gerbiant 
šį istorinį miestą unikaliame krašto-
vaizdyje, ugdykime augančias kartas 
suteikdami vertingus objektus, 
atverkime svečiams svetingumą, su-
teikime galimybę Trakus „atrakinti“ 
per pažinimą.

Gerbiami savivaldybės nariai, 
būkime sąmoningi, siekdami 

miestui naudos ir nepamirškime ap-

linkinių vietovių, remkimės darnios 
plėtros principais, nepažeidžiant 
ateities kartų gebėjimo pažinti Trakų 
miesto unikalumą. Rekonstrukcijos 
projektas su prekybos centru pa-
žeis augančių kartų mąstymą dėl 
aukščiau minėtų priežasčių. Mano 
manymu, siekdami šiandieninės 
ekonominės gerovės pažeidžiate 
Darnaus vystymosi koncepciją 
kaip pagrindinį tvarios visuomenės 
raidos dėsnį. Taigi, klausimas, kokią 
ideologiją siūlote JŪS intensyvaus 
judėjimo viešoje erdvėje: miesto 
vartuose, rajono širdyje, pro kurią 
keliauja visas rajonas, mes ir vaikai? 
Atkreipkite dėmesį, kad Darnaus 
vystymosi koncepcija kalba ne apie 
vartojimo produktus. Beje, Šv. Rašte 
parašyta, kad „žmogus gyvas ne 
vien duona“ [Mt 4,4]. Šiuo metu yra 
gavėnios metas, skirtas susimąstyti, 
kur mes einame, suprasti, kas esame, 
koks mūsų tikslas, ką paliekame po 
savęs? Nes tai, ką suaugę palieka už 
nugaros,  vaikams matosi iš priekio. 
Gerb. valdininkai, ką Jūs paliekate 
po savęs? Ką atveriate vaikams 
prieš akis?

Trakų miestas apsuptas ežerų, 
valstybinio parko, todėl jis nesiplės 
urbanistiškai. Taigi, nesikeis ir 
demografi ja. Ateities kartos kursis 
už miesto ribų, o tai reiškia, kad 
demografi jos augimas bus ne miesto 
zonoje. Šiandien mes modernėjame 
ir greitėjame, maisto prekes galime 
užsisakyti į namus, dėl plėtojamos 
rajoninės infrastruktūros galime 
laisvai judėti iš kaimų ir priemiesčių 
ne tik automobiliais, bet ir dviračiais, 
todėl nebus problemų pasiekti preky-
bos centro ir užmiestyje. 

Bet kai visi keliai veda į miesto 
vartus ir atves į prekybos centrą, 
su reklaminiu užrašu „RIMI“, ar 
tai neiškraipys miesto dvasios? Juk 
atvykę į miesto zoną tikimės regėti 
istorinę, gamtinę miesto vertę at-
skleidžiančius objektus. 

Mes privalome per viešas erdves 
apeliuoti į vaikų ir jaunimo vaiz-
duotę, kūrybingumą, investuoti į 
žmonių mentalitetą, į kultūrinį ir 
meninį išprusimą. Per tai turime 
semtis idėjų gyvenimui, miestui 
ir rajonui. Tik tada galime tikėtis 
grįžtamojo ryšio savo kraštui, kad 
auganti karta turėtų norų kurtis 
Lietuvoje, gyventi Trakuose.

Išvada

Tolesniu vystymo atveju 
savivaldybės administracija, 
merė, uAB „Trastas“, uAB 
„Trakų autobusai“ – jų vadovai 
bei tarybos nariai – prisiima 
moralinę, kultūrinę, istorinę 
atsakomybę už gyventojų, ypač 
vaikų mentaliteto vystymo ir pa-
žinimo suvaržymą, už vertybių 
ir pažangos sampratos iškrai-
pymą, paveldosaugos principų 
pažeidimą, kėsinimąsi į kultū-
rines, socialines, edukacines, 
ekologines vertybes. 

Projekto rengėjai, būdami 
atsakingi ir brandūs piliečiai, 
o valdininkai sąžiningi ir atviri 
prieš rinkėjus, siekdami nepa-
žeisti ateities kartų gerovės, 
privalo nutraukti sandorį! Taip 
pat savivaldybės administra-
cija turėtų kompensuoti uAB 
„Trastas“ projekto rengimo 
patirtas išlaidas už nepagrįs-
tai suteiktus lūkesčius, Trakų 
autobusų stotį ir jos prieigas 
turėtų kurti be stambaus verslo 
komercinių tikslų. Trakų auto-
busų stotis gali tapti kūrybinga 
vieša erdve, kuri pasakotų apie 
Trakus. 

P. S. Norisi tikėti, kad siū-
lomas projektas tėra nesusi-
pratimas ir galime rasti abiem 
pusėms naudingas išeitis. Pri-
valome keisti situaciją! 

Artūras LEBED, 
Trakų gyventojas 

Daugiau apie projektą:
 www.gelbėkimtrakus.lt

Ar lemta stoties prekybos centrui „atverti“ Trakus?
Visuomenė svarsto apie prekybos centro statybą prisidengiant Trakų autobusų stoties rekonstrukcija

Atkelta iš 1 p.

Tai – realios vietos prekybos centrams su palankia infrastruktūra ir žmonių 
srautais, perspektyvomis komercinei ūkiniai plėtrai, gretimai esančiomis ir  nau-
jai kuriamomis gyvenvietėmis

Užs. Nr. 229



52017 m. kovo 31 d. Nr. 13 (959)

Vienas miškingiausių 
regionų

Trakų rajono miškingumas 
siekia net 42 proc. rajono terito-
rijos, tad miškininkams čia išties 
yra ką veikti. 

Šiemet jie jau spėjo pasirūpin-
ti grįžtančiais paukščiais – įkėlė 
apie 400 naujų inkilų, paruošė 
senuosius, taip pat jau išdėstė 
miškuose vabzdžiagaudę me-
dieną ir feromonines gaudykles, 
kurios padeda naikinti medžių 
kenkėjus. O neseniai pradėtas 
įgyvendinti ir vienas svarbiausių 
darbų – miško sodinimas.

Kasmet miškų urėdija atkuria 
apie 220 ha miškų. Daugiausiai 
sodinama pušų – apie 100 ha, taip 
pat eglių – apie 90 ha. Likusioje 
dalyje auginamas ąžuolas, juo-
dalksnis, beržas. Dar po 15–20 ha 
naujų miškų urėdijos miškininkai 
kiekvienais metais įveisia plotuo-
se, kurie žemės ūkiui netinkami. 
Tiek šio regiono valstybinių miš-
kų atkūrimui, tiek įveisimui nau-
dojami miškų urėdijos medelyne 
specialiai išauginti sodmenys.

Kad pasodinti liauni medeliai 
virstų tankiais medynais miškinin-
kams reikia juo apsaugoti ir nuo 
žvėrių, pavyzdžiui, tverti vielos 
tinklo tvoras, tvirtinti plastiko 
apsaugas, o spygliuočių želdinius 
tepti specialiais repelentais, ir nuo 
žolių, mat reikia išravėti greta sodi-
nuko išaugusias viksvas, praretinti 
nevertingas krūmų ar medžių rū-

šis, kad jo neužgožtų. Miškininkų 
tikslas – suformuoti produktyvius 
ir atsparius medynus, tad ypač 
daug dėmesio skiriama jaunuoly-
nų ugdymo kirtimams. 

Be atkūrimo darbų, pavasarį 
urėdijos specialistai užsiėmę ir 
priešgaisrine miško priežiūra. 
Reikia su ugniagesiais suderinti 
veiksmų planus, atnaujinti gaisrų 
gesinimo inventorių, patikrinti 
techniką. Balandžio mėn. papras-
tai yra gaisrų sezono pradžia, tad 
jam ruošiamasi iš anksto.

Pritaikyta poilsiui

Trakų regionas dėl savo eže-
ringo ir miškingo kraštovaizdžio 
bei daugybės lankomų objektų 
itin vertinamas turistų, kurių čia 
ypač gausu šiltuoju sezonu. Kai 
2006aisais visų miškų urėdijų 
valdomi miškai buvo suskirstyti 
į keturis rekreacijos intensyvumo 
lygmenis, Trakų miškai buvo 
pripažinti aukščiausio rekreacijos 
intensyvumo, tad lankytojų reik
mėms šiame regione skiriamas 
ypatingas dėmesys. 

Trakų miškų urėdijos terito-
rijoje be Trakų istorinio naciona-
linio parko ir Aukštadvario bei 
Neries regioninių parkų teritori-
jose esančių 32 draustinių, įsteigti 
ir 6 valstybiniai draustiniai. 
Pavyzdžiui, Taučionių geomor-
fologiniame draustinyje siekiama 
išsaugoti priešpaskutinės apledė-
jimo stadijos metu suformuoto 

moreninio gūbrio fragmentus, 
o Papio ornitologinio draustinio 
teritorijoje esantis Papio ežeras 
ir jo apylinkės – migruojančių 
paukščių apsistojimo vieta.

Trakuose verta aplankyti ne 
tik gerai pažįstamą Trakų pilį 
ir Užutrakio dvaro sodybą. Čia 
taip pat galima pasivaikščioti 
net keturiais pažintiniais takais: 
Varnikų, Saidės, prie Mergiškių 
alko akmens ir apie Strėvos įgriū-
vą, taip pat iš apžvalgos aikštelių 
apžiūrėti Velnio duobę, Mošos 
piliakalnius ir pilkapius, Kartu-
vių kalną, pailsėti vaizdingose 
teritorijose įrengtose stovyklavie-
tėse ir atokvėpio vietose. 

Racionalesnis valdymas

Šiuo metu siekiant efekty-
vesnio valstybinių miškų ūkio 

naudojimo planuojama pertvar-
kyti esamą miškų valdymo sis-
temą vietoj 42 regioninių miškų 
urėdijų ir jų veiklą prižiūrinčios 
Generalinės miškų urėdijos bei 
Valstybinio miškotvarkos ins-
tituto įkuriant vieną valstybės 
įmonę „Lietuvos valstybiniai 
miškai“ su 25 padaliniais regio
nuose.

Skaičiuojama, kad sujungus 
urėdijas, Valstybinį miškotvar-
kos institutą ir Generalinę miškų 
urėdiją kiekvienais metais būtų 
sutaupyta apie 10 mln. eurų 
įmonių lėšų ir iki 3 mln. eurų 
valstybės biudžeto pinigų. Dėl 
efektyvesnio valdymo ir sutau-
pymų galėtų didėti investicijos į 
miškų kokybę – pavyzdžiui, dau-
giau jų būtų skiriama miškams 
atkurti, juose esančiai poilsinei 
infrastruktūrai gerinti ir pan. 

Taip pat pertvarka leistų suvie-
nodinti tą patį darbą atliekančių 
miškininkų atlyginimus, o daliai 
specialistų ir juos padidinti. Šiuo 
metu skirtingose urėdijose atly-
gis skiriasi iki dviejų kartų. 

Aplinkos ministerijos duo-
menimis, urėdijose iš viso dirba 
apie 4000 specialistų, iš kurių 
apie 800 yra administracijos 
darbuotojai, 1200 – miškininkai. 
Pastarųjų per paskutinius 12 
metų sumažėjo beveik 1000 ir tai 
gerokai apsunkino miškų prie-
žiūrą. Taigi dėl reformos būtų 
sumažintas urėdijose dirbančių 
buhalterių, urėdų, administra-
cijos darbuotojų skaičius, tačiau 
miškuose dirbančių specialistų 
neturėtų mažėti, o ir jų pareigos 
nesikeis. 

Kad mūsų šalyje būtina įgy-
vendinti valstybės valdomų 
įmonių, tarp jų ir urėdijų, efek-
tyvinimo reformas, yra teigęs 
ir pernai Lietuvoje lankęsis 
Ekonominio bendradarbiavimo 
ir plėtros organizacijos, kurios 
nare 2018 m. siekia tapti Lietuva, 
generalinis sekretorius Angelas 
Gurria. Anot jo, urėdijų atveju 
tai būtų galima padaryti jas 
konsolidavus.

2015ųjų pabaigoje miškų 
urėdijos valdė 1,003 mlrd. eurų 
vertės biologinio turto ir pardavė 
3,45 mln. kubų apvaliosios me-
dienos – beveik 9,2 proc. daugiau 
nei 2014aisiais.

Miškų ūkis

Pavasarį Trakų miškai sužaliuoja iš naujo
Trakų miškų urėdijos teritorijoje esantys miškai driekiasi 

Trakų, Vilniaus ir Prienų rajonų bei Elektrėnų ir Vilniaus miesto 
savivaldybių teritorijose ir užima per 62 tūkst. hektarų plotą. 
Šiame regione plytintys žalieji masyvai savo tankmėje slepia 
daugybę gyvosios gamtos ir architektūros stebuklų.

Užs. Nr. 238

Nuostabi Trakų krašto gamta
Leono Paškevičiaus nuotr.

Saulėtą kovo 24 d. rytą Trakų 
pradinės mokyklos jaunieji miško 
bičiuliai „Giliukai“ kartu su va-
dove Audrone Civilkiene vykdė 
akciją „Paukščiai grįžta namo“. 
Pirmąjį inkilą jaunieji moksleiviai 
panoro iškelti čia pat, prie mokyk
los, kad vėliau galėtų stebėti, kaip 
jame sekasi įsikurti naujiesiems gy-
ventojams. Po to jie aplankė Trakų 
rajono agentūrą, Trakų seniūniją, 
Trakų priešgaisrinę gelbėjimo tar-
nybą ir Trakų istorijos muziejaus 

administraciją. Susipažinę su šių 
organizacijų vadovais ir darbuo-
tojais, pasveikino juos atskubė-
jusio pavasario proga ir pakvietė 
kartu iškelti inkilus sugrįžtantiems 
paukščiams. O kad neprailgtų 
laukti, kol iškeltuose inkiluose 
įsikurs gyventojai, padovanojo 
jiems savo rankomis pagamintus 
suvenyrinius paukštelius. 

Nemažiau saulėtas buvo ir kovo 
27 d. rytas, kai Paluknio „Medeinos“ 
gimnazijos jaunųjų miško bičiulių 

Paukščiai sugrįžo namo

būrelio (JMBB) „Lukna“ nariai ir jų 
vadovė Danuta Pansevič pakvietė 
visus gamtai neabejingus mokslei-
vius ir gyventojus į gražią inkilų 
kėlimo šventę, kurią patys ir pradėjo 
sušokdami šokį Žemei. Paluknio 
gimnazijos direktorius, Paluknio gi-
rininkas, Paluknio seniūnė palinkėjo 
susirinkusiems šventės dalyviams 
mylėti gamtą ne tik žodžiais, bet 
ir darbais. Po gražių ir prasmingų 
sveikinimų visi susirinkusieji gam-
tos mylėtojai ėmėsi pagrindinio šios 

šventės tikslo ir netrukus miestelio 
parke bolavo dvidešimt penki 
nauji inkilai. Penkiolika inkilų šiai 
šventei padovanojo jaunųjų miško 
bičiulių draugas, Trakų r. ūkininkas 
Vadyslav Kravčun, kitus inkiliukus 
parūpino būrelio globėjas, Palu-
knio girininkas Algimantas Jonas 
Paliutis. Tokios ar panašios inkilų 
kėlimų šventės ir akcijos vyko 
Aukštadvario, Rūdiškių, Lentva-
rio M. Šimelionio gimnazijose. 
Džiaugiamės, kad kasmet mūsų 
rajone vis daugėja tokių iniciatyvų, 
kurias savarankiškai organizuoja 
mokyklos, bendruomenės ar tie-
siog gamtą mylintis žmonės. 

Trakų miškų urėdijos inf.
Auksės Komičienės nuotr.

Siekdami įprasminti akademiko prof. Tado Ivanausko pradėtos gamtosauginės veiklos tęstinumą, VĮ 
Trakų miškų urėdija kartu su globojamais jaunaisiais miško bičiuliais skatino rajono moksleivius, gyventojus 
ir įvairių organizacijų atstovus kelti inkilus sugrįžtantiems paukščiams.

Paluknio „Medeinos“ gimnazijos 
JMBB „Lukna“ narys kelia inkilą 

Trakų pradinės mokyklos JMBB „Giliukai“ nariai aplankė Trakų istorijos muziejų Trakų jaunieji miško bičiuliai Trakų seniūną Kęstutį Vilkauską pakvietė iškelti inkilus paukščiams
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Visuomenė svarsto apie prekybos centro statybą prisidengiant Trakų autobusų stoties rekonstrukcija

teritorijos ir kultūros paveldo vietovės 
ribos apibrėžiamos remiantis istorinių 
ir kitų tyrimų duomenimis, taip, kad 
sutaptų su esamų sklypų ar jų dalių, ku-
rie yra daiktinės teisės objektai, ribomis 
arba kitokiomis nekilnojamųjų daiktų, 
gamtinių ar antropogeninių elementų 
ribomis“.

Atsižvelgiant į tai, buvo papra-
šyta paaiškinti, kodėl tokiu atveju 
nebuvo įgyvendintas NKPA įsta-
tymo 10.6 str., kuris numato, kad 
dėl objektyvių priežasčių keičiant 
kultūros paveldo vietovės aktą apie 
tai turi būti paskelbta spaudoje prieš 
tris mėnesius:

„10.6. Kai kultūros paveldo objek-
tas yra sunykęs, sunaikintas ar kitaip 
prarastos jo vertingosios savybės ir yra 
nustatytos šių praradimų priežastys ir 
(ar) kaltininkai arba kultūros paveldo 
objektas ar vietovė neatitinka nustatytų 
nekilnojamojo kultūros paveldo objektų 
ar vietovių reikšmingumo kriterijų ir 
vertingųjų savybių ir apie tai ne ma-
žiau kaip prieš 3 mėnesius paskelbiama 
spaudoje, priimamas kultūros paveldo 
objekto ar vietovės skelbimo saugomu 
aktą naikinantis ar keičiantis sprendi-
mas. <...>“

Į tai KPC direktorius V. Kačins-
kas paaiškino, kad dėl to, jog buvo 
vadovautasi kitu NKPA įstatymo 
straipsniu, o būtent 10.1 str., regla-
mentuojančiu kultūros paveldo 
objekto ir vietovės skelbimą sau-
gomais.

Tačiau NKPA įstatymo 10.1 str. 
reglamentuoja ne esamo kultūros pa-
veldo objekto ir vietovės duomenų 
tikslinimą, o skelbimą saugomu! 

Šis NKPA įstatymo 10.1 str. iš 
principo negalėjo būti taikomas 2015– 
2016 m., kadangi Trakų senamiestis 
saugomu paskelbtas dar 19961028 
KVAD direktoriaus įsakymu Nr. 
120, o 20050429  įsakymu Nr. ĮV
190 „Dėl nekilnojamųjų kultūros 
vertybių pripažinimo saugomomis“ 
saugomu jį paskelbė ir Lietuvos kul-
tūros ministras (https://e-seimas.lrs.lt/
portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.255363). 
Tai yra, Trakų senamiestis – kultūros 
paveldo vietovė 17114 (buvęs kodas 
U18) buvo saugoma paskelbta prieš 
21 arba 15 metų!

Pažymėtina, kad 20160206 
KPD Pirmoji taryba aktu Nr. KPD
RM627/1 Trakų senamiesčio 17114 

nepaskelbė naujai saugoma vietove 
(http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-
detail/F9B728D7-4183-47C1-9E88-
073CAA8AFA8C), bet atliko tik šios 
kultūros vietovės akto tikslinimą, o 
tai reguliuoja ne NKPA įstatymo 10.1 
str., o 10.6 str.

Pažymėtina ir tai, kad, jei 2016
0206 būtų vykdoma nauja Trakų 
senamiesčio skelbimo saugomu 
procedūra, pagal NKPA įstatymo 
10.1 str. KPD privalėjo šią iniciaciją 
„<...> įregistruoti Kultūros vertybių 
registre ir paskelbti Departamento ar 
savivaldybės interneto svetainėje, ir per 
15 dienų po įregistravimo pranešti raštu 
visiems asmenims, kurių daiktinės teisės 
į nekilnojamuosius daiktus tokio kultū-
ros paveldo objekto teritorijos ribose yra 
registruotos Nekilnojamojo turto regist-
re“. Duomenų apie NKPA įstatymo 
10.1 str. reikalavimo įvykdymą šiuo 
konkrečiu Trakų atveju – nėra.

Taip pat nėra jokių duomenų, 
kad Trakų senamiestis 2016–2017 m. 
laikotarpiu būtų naujai paskelbtas 
kultūros paveldo vietove.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta 
aukščiau, darytina išvada, kad Trakų 
senamiesčio pietinė riba buvo pa-
keista, nesivadovaujant tyrimais, nes 
tokie tyrimai nėra pateikti 20160206 
KPD Pirmosios tarybos akte Nr. 
KPDRM627/1, ir nesivadovaujant 
NKPA įstatymo nuostatomis, nes 
nėra pateikta duomenų apie įsta-
tymo 10.1 str. ar 10.6 str. nustatytas 
privalomas viešinimo procedūras*. 

* “* 2017-03-21 TINP direkcijos 
raštu Nr.S-(3.2)-91 „Dėl 2017-03-20 
rašto Nr.S-(3.2)-87 „Dėl 2016-02-06 
akto Nr.KPD-RM-627/1 persvarstymo 
pagrindų“ II pastraipos patikslinimo 
„redakcija“.

III
NKPA įstatymo 22 str. 1 p. nus

tato, kad nekilnojamosios kultūros 
vertybės, jų teritorijos, apsaugos 
zonos tvarkomos ir veikla jose 
plėtojama „<...> pagal kompleksinio 
ir specialiojo teritorijų planavimo, 
strateginio planavimo dokumentus, 
apsaugos reglamentus ir jais nustatomus 
paveldosaugos reikalavimus, parengtus 
vadovaujantis šio įstatymo ir Teritorijų 
planavimo įstatymo nuostatomis“.

Paaiškiname, kad Trakų se-
namiesčio 17114, jo teritorijos, jo 
apsaugos zonos tvarkomos ir veikla 
jose plėtojama pagal Lietuvos Res-

publikos Vyriausybės 19931206 
nutarimu Nr. 912 „Dėl Trakų isto-
rinio nacionalinio parko planavimo 
schemos patvirtinimo“ (Žin., 1993, 
Nr. 681287) patvirtintą ir statybos 
ir urbanistikos ministro 19931220 
įsakymu Nr. 212 „Dėl Trakų istorinio 
nacionalinio parko planavimo sche-
mos paskelbimo“ (Žin., 1994, Nr. 10
162) paskelbtą planavimo schemą, 
jos pagrindu parengtus, nustatytąja 
tvarka suderintus ir patvirtintus 
teritorijų planavimo dokumentus.

Paaiškiname, kad konkrečius 
Trakų senamiesčio tvarkymo ir nau-
dojimo režimus nustato specialusis 
planas „Trakų senamiesčio tvarkymo 
ir naudojimo režimas“, patvirtin-
tas 19960717 KPD prie Kultūros 
ministerijos direktoriaus įsakymu  
Nr. 71 „Dėl Trakų senamiesčio tvar-
kymo ir naudojimo patvirtinimo“ 
(http://www.seniejitrakai.lt/dvaro-sody-
bos-detalusis-planas-2/). Šis specialusis 
planas yra galiojantis ir įregistruotas 
Teritorijų planavimo dokumentų 
registre (Nr.T00043474, 19960717).

Pažymėtina, kad 20160206 
KPD Pirmosios tarybos aktu Nr. 
KPDRM627/1 pakeistos Trakų 
senamiesčio ribos nebeatitinka šiame 
specialiajame plane nustatytų Trakų 
senamiesčio ribų.

KPC direktoriaus V. Kačinsko 
teiginiai, kad dabar reikia vadovau-
tis ne aukščiau nurodytu specialiuo-
ju planu Nr. T00043474, o 20160206 
KPD Pirmosios tarybos aktu Nr. 
KPDRM627/1, neturi pagrindo.

Visų pirma, 20160206 KPD Pir-
mosios tarybos akte Nr. KPDRM
627/1 nepasisakyta dėl jos priimtų 
sprendimų atitikimo galiojančio 
vieno iš specialiųjų planų sprendi
niams. O tai yra būtina, kadangi 
sumažinta Trakų senamiesčio dalis 
pagal Trakų senamiesčio tvarkymo 
ir naudojimo režimą (Nr. T00043474, 
19960717) apima net dvi zonas. 

Daliai iš Trakų senamiesčio ribų 
eliminuotos teritorijos specialiuoju 
planu (Nr. T00043474, 19960717) 
tebėra nustatytas režimas „D“ – savi-
tumo išsaugojimas, gyvenamosios funk-
cijos išlaikymas ir limituota užstatymo 
evoliucija“, kurios tikslas „išsaugoti 
užstatymo struktūros elementus, su-
daryti istorinio užstatymo foną, riboti 
teritorijos užstatymo intensyvumą“.

Kitai iš Trakų senamiesčio 
„išbrauktai“ teritorijai specialusis 
planas (Nr. T00043474, 199607
17) nustato režimą „F“ – statinių 
dydžių ir formų modifikacija“, kurios 
tikslas yra harmonizuoti su aplinka 
nebūdingus užstatymo elementus, 
sumažinti jų neigiamą poveikį 
panoramoje, o saugoma joje – „atskiri 
senamiesčio urbanistinės ir gamtinės 
struktūros elementai“! 

Kaip įgyvendinti ir ar apskritai 
beįmanoma įgyvendinti šiuos spe-
cialiojo plano reikalavimus, nėra 
pasisakyta.

Antra, nėra pagrindo teigti, jog 
20160206 KPD Pirmosios tarybos 
aktu Nr. KPDRM627/1 buvo 
pakeistos specialiajame plane nus-
tatytos Trakų senamiesčio ribos, 
kadangi Lietuvos Respublikos 
įstatymai nenumato specialiųjų 
planų keitimo žinybinių komisijų 
aktų pagrindais. 

Trečia, KPD prie Kultūros minis-
terijos 20150123 raštu Nr. (9.52)2191 
„Dėl apskaitos dokumentacijos Trakų 
senamiesčiui (17114) parengimo“ KPC 
pavedė parengti Trakų senamiesčio 
17114 „vertinimo tarybos akto su priedais 
projektą“, nurodant, kad toks projek-
tas reikalingas „numatomam rengti 
Trakų senamiesčio specialiajam planui“. 

Kol kas KPD prie Kultūros 
ministerijos Trakų senamiesčio spe-

cialiojo plano nėra parengęs, tačiau 
tokį procesą yra pradėjęs būtent 
2015 metais.

Primename, kad po mėnesio – 
20150219 – KPD prie Kultūros 
ministerijos įsakymu Nr. Į35 „Dėl 
kultūros paveldo vietovės – Trakų 
senamiesčio (unikalus kodas kultūros 
vertybių registre 17114) nekilnojamojo 
kultūros paveldo apsaugos specialiojo 
teritorijų planavimo proceso inici-
javimo“ inicijavo kultūros paveldo 
vietovės – Trakų senamiesčio 
(17114) nekilnojamojo kultūros 
paveldo apsaugos specialiojo 
teritorijų planavimo dokumento – 
vietovės ir jos apsaugos zonos 
tvarkymo plano rengimo procesą 
(https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/
993a8350b80a11e4b429deed97e8d594).

Dar po dviejų mėnesių 201503
18 KPD prie Kultūros ministerijos 
įsakymu Nr. Į64 „Dėl kultūros paveldo 
vietovės – Trakų senamiesčio (unikalus 
kodas kultūros vertybių registre 17114) 
nekilnojamojo kultūros paveldo apsau-
gos specialiojo teritorijų planavimo do-
kumento rengimo“ nusprendė pradėti 
rengti Trakų senamiesčio (17114) 
specialųjį planą, kurio uždavinys – 
„nustatyti (pakeisti) Trakų senamiesčio 
teritorijos bei apsaugos zonos ribas, 
nustatyti paveldosaugos reikalavimus ir 
konkrečių tvarkymo priemonių sistemą 
teritorijoje ir apsaugos zonoje“ (https://
www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/da55c39
0cd7c11e4b3439b13415c7e57).

 Deja, iki 20160206 šis specialu-
sis planas nebuvo parengtas.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta 
aukščiau, darytina išvada, kad KPD 
prie Kultūros ministerijos iki šiol 
nėra pakeitęs Trakų senamiesčio 
ribų Lietuvos Respublikos įstatymų, 
tarp jų ir NKPA įstatymo, ir kitų 
teisės aktų nustatyta tvarka, o 2016
0206 KPD Pirmosios tarybos aktu 
Nr. KPDRM627/1 vadovautis nėra 
pagrindo, nors KPD prie Kultūros 
ministerijos jau vykdo viešojo ad-
ministravimo funkcijas minėtos 
žinybinės tarybos akto pagrindais, 
tokiu būdu naikinant Trakų istorinį 
nacionalinį parką ir kurstant viešą 
konfliktą.

IV
Išsamiai susipažinus su 2016

0206 KPD Pirmosios tarybos aktu 
Nr. KPDRM627/1, nustatyta daug 
trūkumų ir akivaizdaus teisinio 
nihilizmo. 

Pavyzdžiui, dalyje „Vertingosios 
sąvybės“ 4 p. pateikta nepilna ir 
klaidinanti informacija apie kultūros 
paveldo vietovę –Trakų senamiestį 
(17114).

4 p. nurodytos kultūros pavel-
do vietovę artimiausios supančios 
aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio 
vertingosios savybės – „Trakų sena-
miestis yra Trakų istorinio nacionalinio 
parko teritorijoje; į ŠV nuo Senamiesčio 
yra Trakų kalnas, vad. Rėkalniu, Ara-
kalniu 3493, M14, ŠR pusėje - Trakų 
jachtklubo pastatas 32370, Varnikų 
piliakalnis 3527, A1784, Varnikų 
senovės gyvenvietė 17205, A1785, 
Užutrakio dvaro sodyba 785, G208KP 
<…>„, tačiau nenurodyta esminė 
vertingoji savybė – buvimas Trakų 
istorinio nacionalinio parko Trakų 
senamiesčio urbanistiniame draus-
tinyje. Pažymėtina, kad draustinis 
čia įkurtas dar 1960 m., tad dar so-
vietmečiu suvokta vietovės vertė ir 
reikšmė, atgavus nepriklausomybę 
tikrai negalėjo sumažėti. 

Paaiškiname, kad 20160206 
KPD Pirmosios tarybos akto Nr. 
KPDRM627/1 rengėjai privalėjo 
aptarti šią aplinkybę ir atlikti tikslinę 
urbanistinio draustinio ir kultūros 
paveldo vietovės santykio analizę. 
To neatlikus, buvo padaryta grubi 
klaida, nepagrįstai sumažinant 
Trakų senamiesčio 17114 teritoriją 
jo pietinėje dalyje, Trakų urbanisti-
niame draustinyje.

Tai, kad Trakų senamiestis yra 
Trakų istorinio nacionalinio parko 
Trakų senamiesčio urbanistiniame 
draustinyje, yra objektyvus faktas, 
įtvirtintas Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės nutarimu. 

Akivaizdu, kad Lietuvos Res-
publikos Vyriausybės nutarimais 
patvirtinti šios valstybės saugomos 
kompleksinės teritorijos zonavimas 
ir reglamentavimas yra kur kas 
svarbesni, nei Trakų senamiesčio 
aplinkoje esantys pavieniai kultūros 
paveldo objektai ar vietovės.

Deja, žodis „draustinis“ 201602
06 KPD Pirmosios tarybos akte Nr. 
KPDRM627/1 paminėtas tik vieną 
kartą, nurodant kad „1960 m. įsteigtas 
Trakų kraštovaizdžio draustinis“, o 
sąvoka „Trakų istorinis nacionalinis 
parkas“ akte įvardinta tik keturis 
kartus, visiškai nenurodant ir neišna-
grinėjant šiais žodžiais įvardinamo 
statuso reikšmės ir įtakos Trakų 
senamiesčiui.

Tokiu būdu 20160206 KPD 
Pirmosios tarybos aktas Nr. KPD
RM627/1 iš esmės nukreiptas 
prieš šios kultūros paveldo vietovės 
apsaugą užtikrinančių teisės aktų 
įgyvendinimą ir sudaro sąlygas jos 
naikinimui, nes pats savaime neuž-
tikrina saugojimo.

V
Vienas didžiausių 20160206 

KPD Pirmosios tarybos akto Nr. 
KPDRM627/1 trūkumų yra jo 
paties vidiniai prieštaravimai, dvi-
prasmiškumai ir klaidos.

Pavyzdžiui, 20160206 KPD 
Pirmosios tarybos akto Nr. KPD
RM627/1 „Vertingųjų savybių“ 
gale nurodyta „Pastaba“, jog „Prieš 
tvarkymo darbus atlikti istorinius fizi-
nius tyrimus. Užstatymo tipų aprašą ir 
tankį žiūrėti priede Nr. 8“. 

Atsidarius skiltyje „Dokumen-
tai“ 24 p. pateikiamą priedą Nr. 8 
„2016-02-17;  Nr: PR8-17114; Už-
statymo tipo aprašymas“, atsiveria 
visiškai kitu pavadinimu įvardintas 
dokumentas: „Urbanizuotų vietovių 
užstatymų morfologiniai tipai UMT 
(IT)“ (priedas Nr. 2).

Šio keisto dokumento turinys 
grubiausiai ir iš esmės prieštarauja 
Trakų istorinio nacionalinio parko 
ir jo specialiųjų planų reikalavi-
mams, tačiau priedas Nr. 8 „2016-
02-17;  Nr: PR8-17114; Užstatymo tipo 
aprašymas“ prieštarauja net pačiam 
20160206 KPD Pirmosios tarybos 
aktui Nr. KPDRM627/1.

Paaiškiname, kad akto 2.2.2. 
punkte „Vertingosios savybės“ 
nurodyta: „<…> miesto vilų XX a. pr. 
užstatymas 1 a. su pastogėmis pastatais 
Vytauto g. Nr. 51, V. Kudirkos g. Nr. 13 
<...>“, o štai priede Nr. 8 nurodoma 
– „Aukštingumas iki 3 a. pastoge“ ! 
(Pav. 1)

Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos kreipimasis 
į KPD dėl Trakų senamiesčio

Pav. 1

Atkelta iš 1 p.

Užs. Nr. 236

Bus daugiau

Gintaras ABARAVIčIUS,
Trakų istorinio nacionalinio parko 

direktorius
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***
Kadangi pati priklausau tiurkų 

pasauliui ir nuo mažens knygos 
buvo mano aistra, tad vos pasiro-
džius knygyne kokiai nors knygai, 
verstai iš tiurkų kalbos, stengda-
vausi ją kuo greičiau įsigyti. Apie 
šią mano aistrą žinojo ir mano 
klasės draugai, todėl visada gim-
tadienio proga man dovanodavo 
knygų. Dabar praėjus daugeliui 
metų nuo tų mokyklinių dienų 
ypač malonu imti į rankas knygą 
su klasės draugų įrašu. Prisimeni 
ir žmogų, kuris tą knygą dovanojo, 
ir atseki savo pomėgius. Tad štai 
1952 m. mano klasės draugė Irena 
Sabulytė padovanojo man knygą 

„Azerbaidžanų apsakymai“, iš-
leistą irgi tais pačiais metais. Joje 
pirmą kartą ir perskaičiau Džalilo 
Mamedkuluzadės apsakymus 
„Ėriukas“ ir „Kurbanali bekas“. 
Joje skaičiau ir kitų azerbaidžanie-
čių rašytojų kūrinius. Nors tada 
dar buvau pradinukė, ir po to, 
žinoma, teko skaityti daugybę kitų 
knygų, bet galimas dalykas, kad ta 
knyga paskatino mane vėliau imtis 
tiurkų tautų literatūros vertimų. 
Likimas lėmė, kad pirmoji mano į 
lietuvių kalbą versta knyga buvo 
azerų rašytojo Mechti Huseino 
apysaka „Nesantaika“. Susido-
mėjimas azerų literatūra neišnyko 
ir vėliau, todėl džiaugiuosi, kad 
mano verstų ir išleistų knygų 
lentynoje šalia Mechti Huseino 
rikiuojasi kitų azerų literatūros 
meistrų Iljaso Efendijevo, Jusufo 
Samedoglu, Samedo Vurguno, 
Rustamo Ibrahimbekovo, Anaro, 
Elčino Huseinbeili kūriniai. Mano 
suminėti rašytojai šiuolaikiniai, 
bet jų visų ištakos – nacionalinės 
literatūros istorijoje, kur viena 
ryškiausių asmenybių – Džalilas 
Mamedkuluzadė. 

Kalbėdami apie jį ir jo įtaką 
Azerbaidžano literatūrai, galime 
pasitelkti prancūzų kultūrologo 
Antuano Kompanjonio ir rašytojo 
Sartro žodžius, kad modernistas – 
ne tas, kuris aklai lekia į priekį, 
o tas, kuris juda į priekį, nuolat 
dairydamasis atgal. Tad mano 
minėti rašytojai – tai modernūs 
Azerbaidžano literatūros atstovai, 
kurie nevengia gręžtis į praeitį, ne-
vengia, važiuodami į priekį, žiūrėti 
į nuvažiuotą kelią rodantį veidro-
dėlį. Tuo noriu pasakyti, kad jie 
žino savo kūrybos ištakas. Tad ir 
mes kalbėdami apie juos, turime 
matyti tą dirvą, kurioje jie išaugo. 
Ir nors praeityje azerų literatūroje 
būta daugiau poezijos nei prozos, 
vis dėlto Mamedkuluzadė vieno-
kia ar kitokia prasme pelnytai gali 
būti laikomas šiandieninės azerų 
prozos pradininku, ta šaknimi, iš 
kurios ilgainiui išaugo daug gražių 
medžių. 

 Aš ne atsitiktinai paminėjau 
Antuano Kompanjonio, prancūzų 
kultūrologo, žodžius. Kai juos 
perskaičiau, pagalvojau, kad šią iš-
mintį žymiai anksčiau ir vaizdžiau 
yra išreiškęs Molla Nasredinas – 

daugumai gerai pažįstamas Azer-
baidžano ir kitų Rytų kraštų fol-
klorinis personažas, trumpų ju-
moristinių, satyrinių miniatiūrų 
ir anekdotų bei pasakų herojus. 
Neatsiejama Nasredino įvaizdžio 
dalimi yra tapęs jo asiliukas, kuris 
pasirodo daugelyje pasakojimų 
apie Nasrediną arba kaip pagrindi-
nis veikėjas, arba kaip jo pakeleivis. 
Ir Nasredinas sėdi ant savo asiliuko 
atbulas. Daugelį stebina ir glumina 
toks raito Nasredino įvaizdis, kuris 
įkūnytas ir begalėje jo skulptūrų. 
Bet juk, gerai pagalvojus, tai ir yra 
tokio judėjimo į priekį, apie kurį 
kalba šios dienos kultūrologai, 
simbolis. Molla Nasredinas joja į 
priekį žiūrėdamas atgal, į praeitį, 
nenorėdamas jos prarasti ar pa-
miršti, ieškodamas ir semdamasis 
toje praeityje gyvybiškai svarbių 
jėgų. Būtent, tokia pozicija sudaro 
šio liaudies herojaus išminties 
pagrindą. 

O minėti Molla Nasrediną 
kalbant apie Mamedkuluzadės 
vaidmenį azerų kultūroje tiesiog 
privalu. Juk tai jis 1906 m. Tebrize, 
Irane, pradėjo leisti satyrinį žur-
nalą „Molla Nasredinas“, kuris 
su pertraukomis ėjo iki 1930 m. 
Ir Mamedkuluzadės, kaip ir Nas-
redino, pagrindinis ginklas buvo 
žodis. Nasredinas žodžio dėka iš 
kiekvienos situacijos išeina nuga-
lėtoju. Jis virtuoziškai valdo žodį – 

kartais juo lengvai pašiepia, o 
kartais smogia kaip durtuvu. 
Pagrindinis Nasredino priešas – 
žmogaus tamsumas ir ribotumas. 
Tas pačias savybes savo kūryboje 
pašiepia ir Mamedkuluzadė tiek 
žurnale, tiek apsakymuose, ku-
riuos dabar meistriškai išverstus 
Irenos Aleksaitės turime galimy-
bę skaityti ir lietuviškai.

Prieš pusantrų metų Vilniuje, 
Šiuolaikinio meno centre, iranie-
tis Pijamas Šarifi skaitė paskaitą 
apie Tebrize, vėliau Tbilisyje 
ir Baku, leistą satyrinį žurnalą 
„Molla Nasredinas“. Kadangi 
XX a. pradžioje dar didelė dalis 
azerų buvo neraštingi, leidėjas 
savo požiūrį į tikrovę ir pagrin-
dines mintis reiškė piešiniais, 
daugiausia karikatūromis. Per tą 
laiko tarpą, kol buvo leidžiamas 
žurnalas, azerų kalbos rašmenys 
keitėsi kelis kartus: iš pradžių jie 
buvo arabiški, po 1919 m. – per-
eita prie lotyniškų, 1929 m. – prie 
kirilicos. Tad galima įsivaizduoti, 
kad net vienais rašmenimis pra-
mokę skaityti ir rašyti tie patys 
žmonės netrukus vėl tapdavo 
neraštingi. Ta prasme karikatū-
ros, piešiniai, kaip pagrindinė 
informacijos priemonė, buvo 
pasirinkta sėkmingai. Gerai, kad 
leidėjai, leisdami Mamedkulu-
zadės kūrybą lietuviškai, įdėjo ir 
minėto žurnalo piešinius.

Karaimų tautinės tapatybės išsaugojimas

Netiesioginis amžininkų susitikimas

*Straipsnį remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

 JJJ
Kartą žmonės ėmė Mollos prašyti, kad jis 

pasakytų mečetėje pamokslą. Nasredinas ilgai 
atsikalbinėjo, bet žmonės neatstojo. Pagaliau jis 
užlipo į sakyklą ir kreipėsi į tikinčiuosius:

– Žmonės gerieji, ar žinote, ką noriu jums 
pasakyti?

– Ne, – atsakė tikintieji, – nežinome.
Supykęs Nasredinas nulipo žemyn ir su-

šuko:
– Jeigu jūs tokie nemokšos, tai ko man čia su 

jumis laiką gaišti? – ir nuėjo sau.
Kitą dieną Nasredinas vėl atėjo į mečetę, 

užlipo į sakyklą ir vėl uždavė tikintiesiems tą 
patį klausimą. Žmonės pasitarė ir visi sulig 
vienu atsakė:

– Žinom, žinom.
– Na, jei jūs viską žinote, tai man nėra 

reikalo kalbėti, – pasakė Nasredinas ir nuėjo 
namo. 

Žmonės vėl pasitarė ir nusprendė, kad kitą 

dieną vieni sakys, kad žino, o kiti – kad ne, 
ir Nasredinas vis dėlto bus priverstas kažką 
pasakyti.

Trečią dieną atėjęs į mečetę Nasredinas vėl 
uždavė klausytojams tą patį klausimą. Vieni 
tikintieji pradėjo rėkti, kad žino, o kiti – kad ne. 
Tada Nasredinas sumojo, kad jį nori apmauti, 
ir pagalvojęs ramiausiai tarė:

– Puiku, tada tie, kurie žino, tegul papasa-
koja tiems, kurie nežino.

 
JJJ

Kartą Molla Nasredinas perskaitė, kad jei 
žmogaus žema kakta, o barzda ilgesnė nei du 
kumščiai, tai tas žmogus – kvailys. Jis žvilgtelėjo 
į veidrodį ir pamatė, kad jo kakta žema. Po to 
jis suėmė barzdą į saują ir aptiko, kad ji tikrai 
ilgesnė negu reikia.

– Blogai, jei žmonės supras, kad aš kvailys, – 
tarė jis sau ir nusprendė susitrumpinti barzdą.

Bet po ranka jis nerado žirklių ir tiesiog 

įkišo į ugnį styrantį barzdos galą. Ji įsiliepsnojo 
ir Nasredinas apdegė rankas. Tada jis atitraukė 
rankas ir apdegė barzdą, ūsus ir visą veidą. Kai 
nudegimai apgijo, Nasredinas paėmė tą knygą, 
kurioje buvo perskaitęs apie žemą kaktą ir barzdą, 
ir jos paraštėse parašė: „Patikrinta praktiškai“.

    JJJ
 Nasredino paklausė:
– Kiek tau buvo metų, kai pirmą kartą 

vedei?
– Tiksliai nepamenu, nes tuo metu dar ne-

buvau įgavęs proto!

JJJ
Molla Nasredinas vaikšto po kambarį ir 

saujomis barsto ryžių miltus.
– Ką tu darai? – paklausė žmona.
– Gainioju tigrus.
– Bet juk čia nėra tigrų!
– Žinoma. Matai, kokia veiksminga priemonė!

 JJJ
– Šit jau kelinti metai mėginu pagaminti 

chalvą, bet iki šiol vis neišeina, – pasiguodė 
Molla Nasredinas. – Kai turėjau miltų, tai 
neturėjau aliejaus, o kai turėjau aliejaus, tai 
neturėjau miltų.

– Nejaugi per visą šį laiką tu negalėjai gauti 
ir miltų, ir aliejaus tuo pačiu metu?

– Kai buvo ir aliejus, ir miltai, tai nebūdavo 
manęs paties. 

JJJ
Mollai pakišo negražią nuotaką. Rytą, kai 

jis apsirengė ir rengėsi išeiti iš namų, žmona, 
matuodamasi priešais veidrodį parandžą ir visaip 
kraipydamasi, paklausė:

– Pone, kuriems tavo giminaičiams aš 
galiu rodytis atviru veidu, o kuriems – 
ne?

– Rodyk savo veidą kam tik nori, tik ne man! – 
sušuko Nasredinas ir išėjo.

 Nagrinėjant ar net tik žiūri-
nėjant karikatūras žurnalo pusla-
piuose stebina Džalilo Mamedku-
luzadės informuotumas, pasaulio 
įvykių konteksto žinojimas, platus 
ir geranoriškas požiūris į kriti-
kuojamą objektą, nors jis negaili ir 
aštrių strėlių. Jo apsakymų ir žur-
nalo karikatūrų herojai ne savo 
valia yra atsidūrę „verdančiame 
politikos katile“. Savo kūryboje 
Mamedkuluzadė sugebėjo, tary-
tum ir apeidamas didžiąją politiką, 
parodyti, kaip jo maži ir dideli he-
rojai tame „katile“ „verda“ ir kaip 
jaučiasi. Todėl jie įdomūs ir mums, 
nesvarbu, ar „katile“ virė tokia 
pat, panaši ar net visiškai skirtinga 
politika. Jei ji buvo nežmoniška, 
ji vienodai skaudžiai užgaudavo 
žmogų, nesvarbu nuo to, kurioje 
geografinėje platumoje jis gyve-
no. O ir žmogiškosios savybės – 
ir silpnybės, ir dorybės – visur 
ir visada panašios. Juolab, kad 
vėlesnėms XX a. pradžios herojų 
kartoms taip pat ne kartą yra tekę 
„virti politikos katile“, spręsti savo 
gyvenimo problemas atsidūrus 
skirtingų ideologinių platformų 
sandūroje. Šiuo požiūriu Mamed-
kuluzadės kūryba vis dar aktuali, 
ypač turint galvoje Nasredino iš-
mintį, kad žvilgsnis atgal užtikrina 
judėjimą į priekį.

Doc. dr. Halina KOBECKAITĖ

2016 m. pab. išleistos XX a. azerbaidžaniečių literatūros klasiko rašytojo Džalilo Mamedkuluzadės apsakymų rinktinės 
„Nerimas“ pristatymas Vilniaus universitete

Knygos„Azerbaidžanų apsakymai“ 
viršelis , 1952 m.

Irenos Sabulytės įrašas, 1952 m.

Pabaiga. Pradžia „Trakų žemė“, 
2017 m. kovo 24 d., Nr. 12 (958)

Šmaikštuolio Mollos Nasredino pasakojimai
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Sveikata

Matote neryškiai, vaizdai tapo 
išplaukę, matomi tarsi žiūrint pro 
rūką ar matinį stiklą – tai gali būti 
pirmieji kataraktos ženklai. Kas 
tai per liga? Kaip ji gydoma? Kada 
reiktų kreiptis į specialistą?

Katarakta (lęšiuko sudrumstėjimas) – 
viena pagrindinių regėjimo netekimo 
priežasčių pasaulyje, kurią šiuolaikiniai 
oftalmologijos pasiekimai leidžia sėkmin-
gai gydyti.

Priežastys įvairios, tačiau 
pagrindinė – amžius

Katarakta gali keliauti iš kartos į 
kartą, gali būti įgimta ar įgyta po trau-
mos ar ligos, tačiau dažniausia ligos 
pasireiškimo priežastis – amžius. Su 
metais vyksta akies lęšiuko pokyčiai, 
formuojasi drumstys, kurios ryškėja, 
plečiasi, pamažu susilieja, todėl 
žmogus pradeda blogai matyti. Nors 
pradinėse stadijose katarakta gali 
nesukelti rimtų regėjimo problemų, 
tačiau ligai progresuojant silpstantis 
regėjimas gali baigtis aklumu.

Ligos eiga

Sergant katarakta silpnėja matymo 
ryškumas, drumstėdamas lęšiukas iš-
kraipo spalvas, gali atsirasti jautrumas 
ryškiai šviesai, dingsta kontrastinis 
matymas. Kartais pacientai daiktus 
mato dvigubus ar gelsvame fone. Kad 
ir kokius akinius žmogus užsidėtų, 
matymas nepagerėja. Kataraktai pro-
gresuojant rūkas akyse didėja, darosi 
sunku skaityti, vairuoti automobilį. 
Lęšiukui visai sudrumstėjus regėjimas 

išnyksta. Kai lęšiuko drumstis prade-
da trukdyti pilnaverčiam gyvenimui, 
darbinei veiklai, reiktų nedelsiant 
kreiptis į specialistą.

Gydymo metodai: trumpa ir 
saugi operacija 

Vienintelis kataraktos gydymo 
būdas – operacija: sudrumstėjusį 
lęšiuką pakeičiant dirbtiniu. Nau-
dojant šiuolaikišką mikrochirurginę 
įrangą – fakoemulsifikatorių – akyje 
pro 2–3 mm dydžio pjūvį išsiurbia-
mas sudrumstėjęs lęšiukas ir vietoj 
jo implantuojamas dirbtinis. Kata-
raktos operacija – neskausminga 
procedūra, dažniausiai atliekama 
naudojant vietinę nejautrą. Operacija 
trunka apie 30 minučių, regėjimas 
dažniausiai pagerėja iškart po opera-
cijos ar praėjus keletui dienų. 

Svarbu nedelsti

Pastebėjus pamažu silpstantį 
regėjimą reiktų ilgai nedelsiant 
pasikonsultuoti su gydytoju. Kata-
raktos operacijos sėkmė priklauso 
ne tik nuo gydytojo meistriškumo, 
naudojamos įrangos, bet ir nuo 
ligos stadijos. Kuo labiau lęšiukas 
būna sudrumstėjęs, tuo sunkesnė 
operacijos eiga, padidėja poopera-
cinių komplikacijų rizika, regėjimas 
atsistato per ilgesnį laikotarpį. Be to, 
kataraktai progresuojant, gali padi-
dėti akispūdis, rizikuojama susirgti 
glaukoma – liga, nuo kurios apakus, 
regėjimo sugrąžinti nebeįmanoma.

Sergant katarakta 
delsti negalima

Modernios ir saugios operacijos
A. Klinikos „Akių chirurgijos centre“ operacijos atliekamos pasitelkiant 

gydytojų meistriškumą bei naujas technologijas. Operacijas atlieka savo srities 
profesionalas – gyd. Saulius Ačas. Tai aukščiausios kvalifikacijos specialistas, 
kuris atliko ne tik šimtus kataraktos operacijų, tačiau ir ne vieną ypač sudėtingą 
akių operaciją, kas leido įgyti neįkainojamos patirties. „Akių chirurgijos centre“ 
dirbantys gydytojai aprūpinti modernia diagnostine ir operacine įranga, koky-
biškomis priemonėmis. Kataraktos operacijos atliekamos labiausiai paplitusiu 
kataraktos pašalinimo metodu – fakoemulsifikacijos būdu. čia atvykę pacientai 
džiaugiasi, kad profesionalią pagalbą galima gauti nelaukiant ilgose eilėse, ypač 
tai aktualu, jei katarakta sparčiai progresuoja. 

Šiuolaikinė metodika leidžia pasiekti puikių rezultatų, tačiau svarbu pernelyg 
ilgai nelaukti. Prisiminkite, kuo ankstyvesnėje ligos stadijoje kreipiamasi į gy-
dytojus, tuo geresnių rezultatų galima tikėtis, o komplikuotų ir uždelstų atvejų 
operacijos eiga visada ilgesnė ir sudėtingesnė.

Visus, kuriems gydytojai diagnozavo kataraktą ir reikia atlikti operaciją, 
kviečiame į „Akių chirurgijos centrą“, esantį Savanorių pr. 66, Kaune. Šiuolai-
kinė mikrochirurginė įranga, kokybiškos priemonės, 
profesionali patyrusių specialistų komanda padės 
pasiekti puikių rezultatų. Registruokitės telefonu  
(8 37) 750 805. www.akiuchirurgija.lt

Užs. Nr. 233

Matininkas Mindaugas Dulkė atlieka žemės sklypo Trakų r. sav., Aukštadvario sen., 
Totoriškių k. kad.Nr.7907/0004:0035 kadastrinius matavimus. Prašome gretimo 
sklypo Nr.7907/0004:0346 savininkus, įgaliotus asmenis, paveldėtojus atvykti 2017 
04 17 10:00 val. prie bendros su kaimyniniu sklypu ribos. Ribų derinimui. Kreiptis: 
Mindaugo Dulkės individuali veikla, Kelmijos Sodų 17-oji g. 35, el. p. Mindaugas.
matininkas@gmail.com, tel. +370 673 34 710.

Užs. Nr. 239

Susipažinęs su 2017 m. kovo 
24 d. LR generalinei prokuratūrai 
pateiktu Trakų istorinio nacionali-
nio parko (toliau – TINP) direkcijos 
prašymu ginti viešąjį interesą, Sei-
mo narys Naglis Puteikis atkreipia 
dėmesį, kad vienas iš prašymų yra 
susijęs su Seimo nariu Jon u Liesiu, 
aktyviai remiančiu verslininko 
Dariaus Nedzinsko planus rekons-
truojant autobusų stotį ties įvažia-
vimu į Trakus pastatyti „Rimi“ – 
eidamas Trakų r. savivaldybės 
administracijos direktoriaus parei-
gas J. Liesys savo įsakymu galimai 
neteisėtai pakeitė sklypo, esančio 
Vytauto g. 88, Trakuose, naudojimo 
būdą, taip sudarydamas sąlygas 
įgyvendinti su Trakų senamiesčio 
išsaugojimo tikslu nesuderinamus 
verslininko norus. 

TINP direkcija nurodo, kad 
Trakų r. savivaldybės administra-
cijos direktoriaus J. Liesio 2016 m. 
birželio 15 d. įsakymu Nr. P2636 
minėto sklypo naudojimo būdas 
buvo pakeistas iš „vienbučių ir dvi-
bučių gyvenamųjų pastatų teritorijų“ į 
„susisiekimo ir inžinerinių komunika-
cijų aptarnavimo objektų teritorijas“. 
Toks pakeitimas prieštarauja tame 
pačiame įsakyme nurodytų TINP 
planavimo schemos ir Trakų mies-
to bendrojo plano sprendiniams: 
pagal bendrąjį planą sklypas Vy-
tauto g. 88 priskirtas „užstatytai 
senamiesčio teritorijai“, o pagal TINP 
planavimo schemą patenka į Tra-
kų urbanistinį draustinį, kuriam 
parengtas specialusis planas – 
„XV–XX a. architektūros ir urba-
nistikos paminklo Trakų senamiesčio 
regeneravimo projektas. Tvarkymo ir 
naudojimo režimo projektas“, o juo 
šiam sklypui nustatyti zonos „D“ 
reikalavimai – savitumo išsaugojimas, 
gyvenamosios funkcijos išlaikymas ir 
limituota užstatymo evoliucija“, tiks-
las „išsaugoti užstatymo struktūros 
elementus, sudaryti istorinio užstaty-
mo foną, riboti teritorijos užstatymo 
intensyvumą“. 

Kadangi Trakų r. savivaldy-
bės administracijos direktoriaus  
J. Liesio įsakymas sudarė sąlygas 
sklype, esančiame Vytauto g. 88, 

planuoti susisiekimo ir inžinerinių 
komunikacijų aptarnavimo objektų 
statybas, nors aukščiau nurodyti 
dokumentai to neleidžia, TINP 
direkcija paprašė Generalinės 
prokuratūros patikrinti šio įsaky-
mo teisėtumą ir, esant pagrindui, 
inicijuoti jo panaikinimą. 

Seimo narys N. Puteikis at-
kreipia dėmesį, kad internete 
paviešintas (http://lietuvos.link/
dnedzinskasviceministruirau-
gustinaviciuibutuidealuikian-
tradieniosusitikimoturetidirek-
toresvarnaitesisakymabandysi-
medirbtitoliau/) 2017 m. sausio 
24 d. elektroniniu paštu nusiųstas 
D. Nedzinsko laiškas kultūros 
viceministrui Renaldui Augusti-
navičiui, kuriame D. Nedzinskas 
pageidauja „iki antradienio“ turėti 
Kultūros paveldo departamento 
direktorės D. Varnaitės įsakymą 
dėl teisinės apsaugos panaikinimo 
tam pačiam sklypui, esančiam Vy-
tauto g. 88. 

D. Nedzinsko laiške viceminis-
trui R. Augustinavičiui rašoma: 

Sveiki Renaldai,
Persiunciu jums advokato isvada del 

TINP taikomo isakymo Nr. 71 statuso. 
Esme yra, kad sis isakymas nera ir 
negali buti laikomas specialiuoju planu 
ir tokio statuso neturi. Todel siekiant 
greitai isspresti situacija su TINP 
direkcija del sklypui Vytauto g. 88 

Generalinės prokuratūros prašoma panaikinti galimai 
neteisėtą buvusio Trakų r. savivaldybės administracijos 
direktoriaus, dabar Seimo nario Jono Liesio įsakymą 
dėl sklypo, kurio teisinę apsaugą laiške viceministrui 
R. Augustinavičiui prašė panaikinti D. Nedzinskas

taikomo D zonos rezimo, reiketu KPD 
direktores isakymo, kuriuo butu pa-
naikinamas D zonos rezimas sklypui. 
Siuo klausimu diskutavau su KPD 
direktores pavaduotoju A.Skaisciu 
ir jis pazadejo su ja pakalbeti. 
Taip pat rytoj susitinkame su 
advokatu ir gerb. Regina Jaskele-
v i c i ene  be i  KM te i s in inka i s . 
Pagal teisine puse atrodo, kad galimas la-
bai greitas ir efektyvus sprendimo budas. 
Butu idealu iki antradienio susitiki-
mo tureti direktores Varnaites aiskia 
pozicija arba net ir pati isakyma. 
Bandysime dirbti toliau:)

Pagarbiai,
Darius Nedzinskas
[kalba netaisyta – red. pastaba]
Seimo narys N. Puteikis infor-

muoja, kad Kultūros ministrė Lia-
na RuokytėJonsson dar nepateikė 
atsakymo į jo prašymą pateikti 
viceministro R. Augustinavičiaus 
ir kitų tarnautojų susirašinėjimą su 
projekto vystytoju D. Nedzinsku, 
tariantis, kaip sušvelninti pavel-
dosaugos reikalavimus kultūros ir 
gamtos paveldo požiūriu ypač jaut
rioje vietoje.  Kol kas nepateiktas 
ir atsakymas į prašymą nušalinti 
viceministrą R. Augustinavičių 
nuo klausimų, susijusių su „Iki“, 
„Rimi“, D. Nedzinsku ir jo organi-
zuojama prekybos centro statyba 
Trakuose bei apskritai su Trakų 
istoriniu nacionaliniu parku, nes iš 
jau anksčiau paskelbtos Kultūros 
ministerijoje įvykusio posėdžio 
stenogramos akivaizdu, kad jis 
palaiko labai gerus asmeninius 
santykius su D. Nedzinsku ir darė 
spaudimą Trakų istorinio naci-
onalinio parko direktoriui taip, 
tarsi būtų ne už paveldo apsaugą 
atsakingas kultūros, bet ūkio 
viceministras ir siektų sudaryti 
sąlygas kraštovaizdį darkančioms 
privataus komercinio objekto sta-
tyboms, užuot atlikęs savo kaip 
kultūros viceministro pareigas, 
t. y. saugojęs Trakų istorinį kraš-
tovaizdį.

Rasa KALINAUSKAITĖ, 
Seimo nario Naglio Puteikio 

padėjėja-sekretorė

Buvęs Trakų r. savivaldybės 
administracijos direktorius, dabar 
Seimo narys Jonas Liesys

Teritorijų planavimai

Visi su manimi sutiks, kad miškas – 
vienas brangiausių Lietuvos valstybės 
turtų. Lietuviai visais laikais vertino 
ir mylėjo mišką, ežerus, gamtą ir jos 
gėrybes bei gyvūnus. Miško globėjai 
ir tvarkytojai, taip vadinamieji miški-
ninkai, dešimtmečiais suformavo miš-
kininkystės tvarkymo sistemą. Rajone 
visiems miško darbams vadovavo urė-
das. Jis turėjo gražius namus su didele 
sale, ūkiniais pastatais, žemėmis, savo 
komanda: mokslininkais, inžinieriais, 
buhalteriais, darbininkais. Urėdas tu-
rėjo ne tik organizuoti, bet ir prižiūrėti 
visą urėdijos veiklą. Urėdijoje taip pat 
buvo keletas vyresniųjų miškininkų.

Vyresnysis miškininkas irgi turėjo 
savo ūkį – viskas buvo labai gražiai 
sutvarkyta. Tokios patalpos liko ir 
šiandien. Viena jų yra tarp Žukiškių ir 
Babruko, o kita – tarp Žūkų ir Miškinių 
kaimų. Labai gražiai apie vyresniojo 
miškininko Aleksandro Pileckio dar-
bą parašė jo sūnus Simonas (lakūnas, 
karininkas, karaimų tautos atstovas), 
po Antrojo pasaulinio karo išvykęs į 
Lenkiją.

Trečiajai miškininkų kategorijai 
priklausė eigulys – tai pagrindinis miš-
ko darbuotojas. Jis taip pat turėjo namą, 
ūkį, kuriame gyveno su visa šeima. Vy-
resniajam miškininkui buvo pavaldūs 
keletas tokių. Jis juos mokė, reguliavo 
ir tikrino jų darbą. Eigulys kiekvieną 
dieną apžiūrėdavo jam paskirtą plotą – 
ar nėra vagystės, kiek medžių nuvirtę, 
planavo miško darbus, apžiūrinėjo 

žvėrių paliktus pėdsakus ir pan. Nors 
jų atlyginimas nebuvo didelis, tačiau 
tokį darbą dirbo darbštūs ir gamtą 
mylintys žmonės.

Tokia sistema įsitvirtino seniai, ji 
pukiai veikia – nereikia „išgalvoti“ dvi-
račio. Dabar rekomenduoja sumažinti 
darbuotojų skaičių. Kokia ekonomija! 
Dabar yra tokia technika ir tokie specia
listai, kurie per valandą gali išpjauti ir 
išvežti didelį kiekį medienos, jei miško 
neprižiūrėsi. O juk medžiui užaugti 
reikia 70–80 metų. 

Kodėl aš rašau apie mišką ir 
miškininkus? Nuo vaikystės myliu 
mišką. Mano giminaitis A. Kucko 
buvo eigulys ir daug man yra pa-
sakojęs apie savo darbo specifiką. 
Turėjau pažįstamą miškininką So-
kolnik Šklėriuose, iš kurio irgi daug 
sužinojau apie miško reikalus. Mūsų 
namuose kadaise gyveno miškininkas 
Stanislovas Markevičius, dirbęs urėdu 
Marcinkonių urėdijoje (Varėnos r.), 
vėliau – Trakų rajone. Jis buvo didelis 
gamtos mylėtojas. Vieną kartą su juo 
buvau Čepkelių raiste, matėme pelkių 
karalystę ir jos gamtą, gėrybes. Įspū-
dingas jausmas. 

Aš neakivaizdžiai du kursus 
studijavau tuometinėje Kauno miš-
ko akademijoje. Reikėjo eiti dirbti į 
miškininkystės sritį, nes dabar turiu 
nemažai miško, tačiau meilė pedago-
giniam darbui nugalėjo. Man dabar 
labai malonu pabūti miške – stebėti 
pušynus, egles, skraidančius paukš-

čius. Gaila, kad gyvenimas taip greit 
prabėga, ne viską gali jau padaryti, 
ką nori. Dabar reikia galvoti apie 
miško atsodinimą, tvarkymo darbus. 
Kas visa tai darys urėdijose? Ir taip 
dabar tiek daug miško yra iškerta-
ma. Urėdijų ir miškininkų skaičiaus 
sumažinimas ir vadovavimas iš 
vieno centro tikrai pablogins esamą 
situaciją. Atsitiks taip kaip ir su kai-
mo mokyklų uždarymu. Kaltininkų 
nėra! O problemų labai daug. Kur čia 
matyta, kad tėvai užmušinėtų savo 
vaikus. Mes, mokytojai, pažinojome 
savo mokyklos mokinius, jų šeimą ir 
nuolat dirbome su jais. Valdininkai 
uždarė kaimo mokyklas, sutaupė 
keletą milijonų, tačiau prarado daug 
daugiau. Kaltininkų nėra!

Gerbiami miškininkai, miško 
savininkai, neleiskite globalizuoti 
miškų ūkio. Neleiskite naikinti mūsų 
Lietuvos nacionalinio turto – miško. 
Tie miško globalizuotojai ilgai nedirbs. 
Padarys savo blogą darbą ir išeis, kaip 
tai įvyko kitų sričių globalizacijos atve-
ju. Žinoma, kaltininkų nebus! Todėl 
per spaudą, radiją ir televiziją išsakėme 
savo nuomonę apie mūsų miškų tvar-
kymą, ypač pasisakė miškų urėdai, 
vyresnieji miškininkai, inžinieriai, 
mokslininkai – visi miško mylėtojai – 
kad reikia išsaugoti miškus, juos tvar-
kingai prižiūrėti.

Vladyslav Jan čAPKOVSKI, 
miško mylėtojas, Trakai

Skaitytojų laiškai

Miškininkystės laukiančios naujovės
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vyrai – kiaulės 21:30 Javos karštis 23:35 Kvailių 
apsauga 01:25 Džeikas, Storulis ir šuo 02:15 
Sostų karai 03:10 Penktoji pavara 03:55 Visi 
vyrai – kiaulės 04:20 Penktoji pavara 
Ketvirtadienis. Balandžio 6 d.

 06:05 Labas rytas, Lietuva 09:10 Komisaras 
Reksas 10:00 Seserys 10:55 Gyvenimas 11:50 
Istorijos detektyvai 12:40 Kas ir kodėl 13:10 
Klauskite daktaro 14:00 Žinios 14:15 Laba 
diena, Lietuva 16:00 Žinios 16:10 Seserys 
17:10 Klauskite daktaro 18:00 Kas ir kodėl 
18:30 Žinios 19:30 Specialus tyrimas 20:25 
Keno Loto 20:30 Panorama 21:29 Jėga 21:30 
Lietuvos patriotai 22:45 Trumposios žinios 
22:50 Greiti ir įsiutę 00:35 Trumposios žinios 
00:40 Klausimėlis 01:00 LRT radijo žinios 
01:10 Komisaras Reksas 02:00 LRT radijo 
žinios 02:10 Klauskite daktaro 03:00 LRT 
radijo žinios 03:05 Specialus tyrimas 04:00 
LRT radijo žinios 04:05 Lietuvos patriotai 
05:00 LRT radijo žinios 05:05 Lietuvos 
patriotai 05:25 Laisvės vėliavnešiai 

06:35 Stebuklingi vaikai 07:05 Džiumandži 
07:30 Mažieji Tomas ir Džeris 07:55 Volkeris, 
Teksaso reindžeris 09:50 24 valandos 10:35 
Yra, kaip yra 12:40 KK2 13:35 Būk mano meile 

Sekmadienis. Balandžio 2 d. 

06:05 Klausimėlis. 06:35 Nacionalinė paieškų 
tarnyba 07:30 Šventadienio mintys 08:00 
Gimtoji žemė 08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite 09:00 Tobotai 09:25 Džiunglių 
knyga 09:35 Auklė Mun 09:45 Šikšnosparnis 
Patas 10:00 Gustavo enciklopedija 10:30 
Lietuvos tūkstantmečio vaikai 11:30 Mūsų 
gyvūnai 12:00 Dulkės ir dryžiai 12:55 Indo slėnio 
lobiai 13:45 Puaro 15:20 Gamtos inspektoriai 
15:45 Žinios 16:00 Laisvės vėliavnešiai 16:25 
Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą 17:15 Auksinis 
protas 18:30 Žinios 19:00 Teisė žinoti 19:30 
Savaitė 20:30 Panorama 21:00 Giminės. 
Gyvenimas tęsiasi 21:50 Trumposios žinios 
21:55 Moters kvapas 00:25 Trumposios žinios 
00:30 Amelija Erhart 02:55 Dulkės ir dryžiai 
03:50 Puaro 05:30 Mes nugalėjom

 06:30 Džiumandži 06:55 Mažieji Tomas 
ir Džeris 07:20 Žuviukai burbuliukai 07:45 
Ančiukai Duoniukai 08:10 Linksmieji 
detektyvai 08:35 Tomo ir Džerio nuotykiai 
09:00 Sveikatos ABC 09:30 Saugokis meškinų 
10:00 Operacija „Saugi kaimynystė“ 11:50 
Paskutinis veiksmo filmų herojus 14:30 
Šeimos savaitgalis 16:40 Ne vienas kelyje 
17:20 Teleloto 18:30 Žinios 19:30 Mes 
vieno kraujo 22:10 Leidimas žudyti 00:05 
Paslaptingas langas 01:55 Operacija „Baltosios 
pupytės“ 

06:30 Ančiukų istorijos 07:00 Transformeriai. 
Maskuotės meistrai 07:30 Vėžliukai nindzės 
08:00 Ančiukų istorijos 08:30 Mamyčių 
klubas 09:00 Kulinariniai triukai 09:30 
Penkių žvaigždučių būstas 10:00 Svajonių 
sodai 11:00 Gibė 12:50 Netikra vienuolė 2 
15:00 Flika 16:55 Ekstrasensų mūšis 18:00 
Raudonas kilimas 18:30 Žinios 19:30 Lietuvos 
talentai 22:30 Vaikštant tarp antkapių 00:55 
Bagažo atsiėmimas 02:40 Barbara ir Verneris. 
Gražiausios akimirkos 03:30 Eva ir Robertas. 
Gražiausios akimirkos 

06:30 Galiūnų čempionų lyga. Serbija 07:30 
Sveikatos kodas 08:30 Tauro ragas 09:00 
Viena už visus 09:35 Mano siaubūnėlis 
10:35 Džekas Hana kviečia į gamtą 12:35 
Gyvenimiškos istorijos 13:35 Sveikinimai 
16:15 Kas žudikas? 17:25 Muchtaro sugrįžimas 
18:30 Paskutinis faras 19:30 Ekstrasensų 
mūšis 21:40 Forestas Gampas 00:20 Sekso 
magistrai 02:25 Karo menas 04:15 Džuna 
05:05 Mano siaubūnėlis 
Pirmadienis. Balandžio 3 d. 

06:05 Labas rytas, Lietuva 09:10 Komisaras 
Reksas 10:00 Seserys 10:55 Ryto suktinis 
su Zita Kelmickaite 11:20 Keliai. Mašinos. 
Žmonės 11:45 Savaitė 12:40 Kas ir kodėl 
13:10 Klauskite daktaro 14:00 Žinios 14:15 
Laba diena, Lietuva 16:00 Žinios 16:10 
Seserys 17:10 Klauskite daktaro 18:00 Kas ir 
kodėl 18:30 Žinios 19:30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba 20:25 Keno Loto 20:30 Panorama 
20:52 20:59 Jėga 21:00 Dėmesio centre 
22:05 Trumposios žinios 22:10 Neapykantos 
kariai. Salafitų šaukimas į džihadą 23:05 
Trumposios žinios 23:10 Valdžios tvirtovė 
00:10 Savaitė 01:00 LRT radijo žinios 01:10 
Komisaras Reksas 02:00 LRT radijo žinios 
02:10 Klauskite daktaro 03:00 LRT radijo 
žinios 03:05 Nacionalinė paieškų tarnyba 
04:00 LRT radijo žinios 04:10 Karinės paslaptys 
05:00 LRT radijo žinios 05:05 Keliai. Mašinos. 
Žmonės 05:30 Teisė žinoti 

06:35 Visatos broliai 07:05 Džiumandži 07:30 
Mažieji Tomas ir Džeris 07:55 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 09:50 24 valandos 10:35 Yra, kaip 
yra 11:40 24 valandos 12:40 Bus visko 13:35 
Būk mano meile 14:30 Amžina meilė 16:30 
Labas vakaras, Lietuva 17:35 24 valandos 
18:30 Žinios 19:30 KK2 20:25 Nuo... Iki... 
21:30 Žinios 22:15 Raudonkepuraitė 00:20 
Kultas 01:15 Strėlė 02:05 Kortų namelis 

06:25 Nuotykių metas 06:55 Simpsonai 
07:55 Hubertas ir Staleris 08:55 Meilės 
sūkuryje 10:00 Ekstrasensai detektyvai 11:05 
Namai 13:00 Kempiniukas Plačiakelnis 13:30 
Simpsonai 14:30 Pažadėtoji 15:30 Itališka 
meilė 16:30 TV Pagalba 18:30 Žinios 19:30 
Rezidentai 20:00 Pakartok 21:00 Šviesoforas 
21:30 Žinios 22:30 Įvykis 00:15 Imperija 01:15 
Rouzvudas 02:05 Vikingai 03:00 Tereza ir 
Moricas. Gražiausios akimirkos 

06:40 Sveikatos ABC 07:10 Tokia tarnyba 
08:05 Voratinklis 09:05 Muchtaro sugrįžimas 
11:05 Prokurorų patikrinimas 12:15 Kijevo 
operatyvinė grupė 13:20 Diagnozė – 
žmogžudystė 14:20 Viena už visus 14:50 
Muchtaro sugrįžimas 15:55 Tokia tarnyba 
16:50 Prokurorų patikrinimas 18:00 Info 
diena 18:30 Kijevo operatyvinė grupė 19:30 
Voratinklis 20:30 Farai 21:00 Visi vyrai – 
kiaulės 21:30 Rekrūtas 23:50 Forestas 

 06:05 Labas rytas, Lietuva 09:10 Komisaras 
Reksas 10:00 Seserys 10:55 Specialus tyrimas 
11:45 Nacionalinė paieškų tarnyba 12:40 
Kas ir kodėl 13:10 Klauskite daktaro 14:00 
Žinios 14:15 Laba diena, Lietuva 16:00 Žinios 
16:10 Seserys 17:10 Klauskite daktaro 18:00 
Kas ir kodėl 18:30 Žinios 19:05 Gamtos 
inspektoriai 19:30 Muškietininkai 20:25 
Keno Loto 20:30 Panorama 20:59 Loterija 
Jėga 21:00 Duokim garo 22:40 Trumposios 
žinios 22:45 Boksininkas 00:35 Gamtos 
inspektoriai 01:00 LRT radijo žinios 01:10 
Komisaras Reksas 02:00 LRT radijo žinios 
02:10 Klauskite daktaro 03:00 LRT radijo 
žinios 03:05 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 
04:00 LRT radijo žinios 04:05 60 akimirkų 
05:00 LRT radijo žinios 05:05 60 akimirkų 
05:40 Klausimėlis 

06:35 Visatos broliai 07:05 Džiumandži 
07:30 Mažieji Tomas ir Džeris 07:55 Volkeris, 
Teksaso reindžeris 09:50 24 valandos 10:35 
Yra, kaip yra 12:40 Nuo... Iki... 13:35 Būk 
mano meile 14:30 Amžina meilė 16:30 Labas 
vakaras, Lietuva 17:35 24 valandos 18:30 
Žinios 19:30 KK2 penktadienis 21:00 10 
000 metų prieš Kristų 23:05 Užkratas 01:05 
Žmogus be praeities 

06:25 Nuotykių metas 06:55 Simpsonai 
07:55 Rezidentai 08:25 Šviesoforas 08:55 
Meilės sūkuryje 10:00 Ekstrasensai detektyvai 
11:00 Farai 12:00 Aš – superhitas 13:00 
Kempiniukas Plačiakelnis 13:30 Simpsonai 
14:30 Pažadėtoji 15:30 Itališka meilė 16:30 
TV Pagalba 18:30 Žinios 19:30 Namai 21:15 
Pi gyvenimas 23:50 Aš, tu ir Diupri 

06:15 Džeikas, Storulis ir šuo 07:10 Tokia 
tarnyba 08:05 Kvapų detektyvas 09:05 
Kvapų detektyvas (6) 10:05 Muchtaro 
sugrįžimas 11:05 Prokurorų patikrinimas 
12:15 Kijevo operatyvinė grupė 13:20 
Diagnozė – žmogžudystė 14:20 Viena už 
visus 14:50 Muchtaro sugrįžimas 15:55 Tokia 
tarnyba 16:50 Prokurorų patikrinimas 18:00 
Info diena 18:30 Kijevo operatyvinė grupė 
19:30 Amerikietiškos imtynės 21:30 Tikras 
teisingumas. Brolija 23:20 Juodasis tinklas 
01:05 Džeikas, Storulis ir šuo 01:55 Dalasas 
02:40 Tikras teisingumas. Brolija 04:05 Kvapų 
detektyvas 

Šeštadienis.  Balandžio 1 d. 

 06:05 Specialus tyrimas 07:00 Tobotai 
07:25 Tatonka ir mažieji draugai 07:40 
Šervudo padauža Robinas Hudas 07:55 
Džiunglių knyga 08:10 Karinės paslaptys 09:00 
Labas rytas, Lietuva 12:10 Atšiaurioji Arktis 
13:05 Saulės superaudros 14:05 Džesika 
Flečer 15:45 Žinios 16:00 Mes nugalėjom 
16:30 Sveikinimų koncertas 18:00 Keliai. 
Mašinos. Žmonės 18:30 Žinios 18:55 Bėdų 
turgus 19:40 Stilius 20:25 Keno Loto ir Jėga 
20:30 Panorama 21:00 60 akimirkų 22:40 
Trumposios žinios 22:45 Keliamieji metai 
00:25 Trumposios žinios 00:30 Atšiaurioji 
Arktis 01:25 Saulės superaudros 02:15 
Džesika Flečer 03:50 Klausimėlis. 04:05 Stilius 
04:45 Lietuvos patriotai 

06:30 Džiumandži 06:55 Mažieji Tomas ir 
Džeris 07:20 Žuviukai burbuliukai 07:45 
Ančiukai Duoniukai 08:10 Linksmieji 
detektyvai 08:35 Tomo ir Džerio nuotykiai 
09:00 Peliukas Stiuartas Litlis 09:30 Saugokis 
meškinų 09:45 Saugokis meškinų 10:00 
Nykštuko Tomo ir Coliukės nuotykiai 11:35 
Troškimų akmuo 13:25 Trumano šou 15:35 
Mažasis plaukikas 17:30 Bus visko 18:30 
Žinios 19:30 Užburtoji Ela 21:20 Sachara 
23:45 Operacija „Baltosios pupytės“ 01:45 
10 000 metų prieš Kristų 

06:30 Ančiukų istorijos 07:00 Transformeriai. 
Maskuotės meistrai 07:30 Vėžliukai nindzės 
08:00 Ančiukų istorijos 08:30 Kempas 
ir draugai 09:00 Virtuvės istorijos 09:30 
Pasaulis pagal moteris 10:30 Svajonių ūkis 
11:00 Kaip pagauti Laimės paukštę 12:25 
Beždžionėlė šnipė 14:00 Daktaras Dolitlis 
15:40 Pasivaikščiojimas su dinozaurais 
17:15 Ekstrasensų mūšis 18:30 Žinios 19:25 
Eurojackpot 19:30 Auksiniai svogūnai 22:00 
Vienas šūvis. Dvi kulkos 00:20 Ronalas 
Barbaras 02:00 Aš, tu ir Diupri 

06:15 Diagnozė – žmogžudystė 09:00 Brydės 
09:30 Apie žūklę 10:00 Mano siaubūnėlis 
11:00 Galiūnų čempionų lyga. Serbija 12:05 
Foilo karas. Erelio diena 14:10 Žiniuonis 15:15 
Džuna 16:20 Kas žudikas 17:25 Muchtaro 
sugrįžimas 18:30 Paskutinis faras 19:30 
Muzikinis iššūkis 21:30 Karo menas 23:50 
Pražūtingas rūkas 02:05 Dalasas 03:35 
Muzikinis iššūkis 

Gampas 02:25 Sekso magistrai 04:20 Visi 
vyrai – kiaulės 04:45 Džekas Hana kviečia 
į gamtą

Antradienis. Balandžio 4 d. 

06:05 Labas rytas, Lietuva 09:10 Komisaras 
Reksas 10:00 Seserys 11:00 Stilius 11:45 
Neapykantos kariai. Salafitų šaukimas į 
džihadą 12:40 Kas ir kodėl 13:10 Klauskite 
daktaro 14:00 Žinios 14:15 Laba diena, 
Lietuva 15:00 Žinios 15:10 Laba diena, 
Lietuva 16:00 Žinios. Orai 16:10 Seserys 
17:10 Klauskite daktaro 18:00 Kas ir kodėl 
18:30 Žinios 19:30 Emigrantai 20:25 Keno 
Loto 20:30 Panorama 21:05 Dėmesio centre 
21:29 Jėga 21:30 Lietuvos kolumbai 22:25 
Trumposios žinios 22:30 Istorijos detektyvai 
23:20 Trumposios žinios 23:25 Drakula 00:10 
Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą 01:00 LRT radijo 
žinios 01:10 Komisaras Reksas 02:00 LRT 
radijo žinios 02:10 Klauskite daktaro 03:00 
LRT radijo žinios 03:05 Emigrantai 04:00 LRT 
radijo žinios 04:05 Lietuvos kolumbai 05:00 
LRT radijo žinios 05:05 Istorijos detektyvai 

06:35 Visatos broliai 07:05 Džiumandži 
07:30 Mažieji Tomas ir Džeris 07:55 Volkeris, 
Teksaso reindžeris 09:50 24 valandos 10:35 
Yra, kaip yra 11:40 24 valandos 12:40 KK2 
13:35 Būk mano meile 14:30 Amžina meilė 
16:30 Labas vakaras, Lietuva 17:35 Yra, kaip 
yra 18:30 Žinios 19:30 KK2 20:25 Anapus 
nežinomybės 21:30 Žinios 22:15 Baltasis 
dramblys 00:05 Kultas 01:00 Strėlė 01:50 
Kortų namelis 

06:25 Nuotykių metas 06:55 Simpsonai 
07:55 Rezidentai 08:25 Šviesoforas 08:55 
Meilės sūkuryje 10:00 Ekstrasensai detektyvai 
11:00 Pakartok 12:00 Aš – superhitas 13:00 
Kempiniukas Plačiakelnis 13:30 Simpsonai 
14:30 Pažadėtoji 15:30 Itališka meilė 16:30 TV 
Pagalba 18:30 Žinios 19:30 Rezidentai 20:00 
Prieš srovę 21:00 Šviesoforas 21:30 Žinios 
22:30 Linkėjimai iš Paryžiaus 00:15 Imperija 
01:20 Rouzvudas 02:10 Vikingai 

 06:15 Džeikas, Storulis ir šuo 07:10 Tokia 
tarnyba 08:05 Voratinklis 09:05 Muchtaro 
sugrįžimas 11:05 Prokurorų patikrinimas 
12:15 Kijevo operatyvinė grupė 13:20 
Diagnozė – žmogžudystė 14:20 Viena už 
visus 14:50 Muchtaro sugrįžimas 15:55 
Tokia tarnyba 16:50 Prokurorų patikrinimas 
18:00 Info diena 18:30 Kijevo operatyvinė 
grupė 19:30 Voratinklis 20:30 Farai 21:00 Visi 
vyrai – kiaulės 21:30 Kvailių apsauga 23:25 
Rekrūtas 01:40 Džeikas, Storulis ir šuo 02:30 
Sostų karai 03:20 Penktoji pavara 04:05 Visi 
vyrai –kiaulės 04:30 Penktoji pavara 
Trečiadienis. Balandžio 5 d.

 06:05 Labas rytas, Lietuva 09:10 Komisaras 
Reksas 10:00 Seserys 10:55 Emigrantai 
11:45 Lietuvos Kolumbai 12:40 Kas ir kodėl 
13:10 Klauskite daktaro 14:00 Žinios 14:15 
Laba diena, Lietuva 15:00 16:00 Žinios 16:10 
Seserys 17:10 Klauskite daktaro 18:00 Kas ir 
kodėl 18:30 Žinios 19:30 Gyvenimas 20:25 
Keno Loto 20:30 Panorama 21:29 Jėga 21:30 
Auksinis protas 22:45 Trumposios žinios 
22:50 Gžimekas 00:20 Stilius 01:00 LRT radijo 
žinios 01:10 Komisaras Reksas 02:00 LRT 
radijo žinios 02:10 Klauskite daktaro 03:00 
LRT radijo žinios 03:05 Gyvenimas 04:00 LRT 
radijo žinios 04:05 Auksinis protas 05:00 LRT 
radijo žinios 05:05 Auksinis protas 05:25 Ryto 
suktinis su Zita Kelmickaite 

06:35 Stebuklingi vaikai 07:05 Džiumandži 
07:30 Mažieji Tomas ir Džeris 07:55 Volkeris, 
Teksaso reindžeris 09:50 24 valandos 10:35 
Yra, kaip yra 12:40 KK2 13:35 Būk mano meile 
14:30 Amžina meilė 16:30 Labas vakaras, 
Lietuva 17:35 Yra, kaip yra 18:30 Žinios 19:30 
KK2 20:25 Kalinių žmonos 21:30 Žinios 22:15 
Gatvių kovotojas 00:15 Kultas 01:10 Strėlė 
02:00 Kortų namelis 

06:25 Nuotykių metas 06:55 Simpsonai 
07:55 Rezidentai 08:25 Šviesoforas 08:55 
Meilės sūkuryje 10:00 Ekstrasensai detektyvai 
11:00 Prieš srovę 12:00 Aš – superhitas 13:00 
Kempiniukas Plačiakelnis 13:30 Simpsonai 
14:30 Pažadėtoji 15:30 Itališka meilė 16:30 TV 
Pagalba 18:30 Žinios 19:30 Rezidentai 20:00 
Gero vakaro šou 21:00 Šviesoforas 21:30 
Žinios 22:25 Vikingų loto 22:30 Taksi 00:15 
Imperija 01:15 Rouzvudas 02:10 Vikingai 

 06:15 Džeikas, Storulis ir šuo 07:10 Tokia 
tarnyba 08:05 Voratinklis 09:10 Paskutinis faras 
10:05 Muchtaro sugrįžimas 11:05 Prokurorų 
patikrinimas 12:15 Kijevo operatyvinė grupė 
13:20 Diagnozė – žmogžudystė 14:20 Viena 
už visus 14:50 Muchtaro sugrįžimas 15:55 
Tokia tarnyba 16:50 Prokurorų patikrinimas 
18:00 Info diena 18:30 Kijevo operatyvinė 
grupė 19:30 Voratinklis 20:30 Farai 21:00 Visi 

Penktadienis. Kovo 31 d. 

Už TV programų pakeitimus redakcija neatsako

TV programa
14:30 Amžina meilė 16:30 Labas vakaras, 
Lietuva 17:35 Yra, kaip yra 18:30 Žinios 19:30 
Valanda su Rūta 21:30 Žinios 22:15 Gran Torino 
00:35 Kultas 01:30 Taikinys 02:20 Sveikatos 
ABC 02:45 Alchemija 03:15 Retrospektyva 

06:25 Nuotykių metas 06:55 Simpsonai 07:55 
Rezidentai 08:25 Šviesoforas 08:55 Meilės 
sūkuryje 10:00 Virtuvė 10:30 Virtuvė 11:00 
Gero vakaro šou 12:00 Aš – superhitas 13:00 
Kempiniukas Plačiakelnis 13:30 Simpsonai 
14:30 Pažadėtoji 15:30 Itališka meilė 16:30 
TV Pagalba 18:30 Žinios 19:30 Rezidentai 
20:00 Farai 21:00 Šviesoforas 21:30 Žinios 
22:30 Išpirka 00:20 Imperija 01:20 Rouzvudas 
02:10 Vikingai 

06:15 Džeikas, Storulis ir šuo 07:10 Tokia 
tarnyba 08:05 Voratinklis 09:10 Paskutinis faras 
10:05 Muchtaro sugrįžimas 11:05 Prokurorų 
patikrinimas 12:15 Kijevo operatyvinė grupė 
13:20 Diagnozė – žmogžudystė 14:20 Viena už 
visus 14:50 Muchtaro sugrįžimas 15:55 Tokia 
tarnyba 16:50 Prokurorų patikrinimas 18:00 
Info diena 18:30 Kijevo operatyvinė grupė 
19:30 Voratinkli 20:30 Farai 21:00 Savaitės 
kriminalai 21:30 Žydrasis griaustinis 23:45 
Javos karštis 01:45 Džeikas, Storulis ir šuo 02:35 
Sostų karai 03:35 Diagnozė – žmogžudystė 

Užs. Nr. 41

Fasuojame pagal poreikius, pristatome savo transportu.
Galima pirkti išsimokėtinai.

Statybininkų g. 9A, 
Vievis

Tel.: 
8 6�8 55 586, 
8 6�0 00 505

www.vivalsa.lt

UAB „VIVALSA” pArdUodA

ViSų rūšių kieTą kUrą:
• plauta  akmens anglis –  nuo 1�2 EUR/t;
• akmens anglis granuliniams katilams – 
  nuo 140 EUR/t;
• medžio pjuvenų briketai – nuo 120 EUR/pal.;
• durpių  briketai – 90 EUR/t;
• medžio granulės (6–8 mm) – nuo 150 EUR/t.



2017 m. kovo 31 d. Nr. 13 (959)10 Reklama, skelbimai
Perka

UAB „Best 
company“. 
perkame 
kArVeS, 
BULiUS, 
TeLYČiAS. Labai labai brangiai 
perkame VeršiUkUS. Taip pat 
perkame lubinus, kukurūzus. 
Atsiskaitome iš karto, sumoka-
me PVM. 
Tel. 8 613 70 805, 310 48 323.

Užs. Nr. 66

Brangiausiai Lietuvoje perka miš-
kus (brandžius, jaunus, malkinius, 
iškirstus), žemes, sodybas tel. 8 
651 39 039. Užs. Nr. 4

Užs. Nr. 3

Užs. Nr. 29

Užs. Nr. 49

Policijos savaitė 
2017-03-20 – 2017-03-26

Užs. Nr. 5

Brangiai superka 
juodųjų ir spalvotųjų metalų 

laužą, nerūdijančio plieno laužą, 
akumuliatorius, auto laidus. 

Mašinų utilizavimas, pažymų 
išdavimas, didesnio kiekio 

išvežimas. 
UAB „ArGiMeTAS“ Jočionių g. 5� 

Vilnius, tel. 8 61� 90 009.
Užs. Nr. 1138

Galvijų supirkimo įmonė 
SuPeRKA karves, bulius, te-
lyčias, AB „Krekenavos agro-
firma“ supirkimo kainomis. 
Sveria vietoje elektroninė-
mis svarstyklėmis, moka 6 ir 
21 proc. PVM. Pasiima savo 
transportu. Atsiskaito iš karto. 
Tel. 8 685 86 131, 8 698 28 063.

Užs. Nr. 8

Užs. Nr. 10

MSK „Aukštaitijos šilas“

Tel. faks. 8 383 52 308
Tel.: 8 680 23294, 8 689 38612

el. p. egidijus@giria.lt 
www.giria.lt

PeRKAMe:
• MIŠKĄ – statų ir su 

žeme;
• MedIeNĄ ir žemės 

skypus.
ReNGIAMe:
• miškotvarkos projektus.

Užs. Nr. 652

Į m o n ė  n u o l a t 
brangiausiai perka 
arklius. Atsiskai-
to iš karto. Išrašo 
visus reikalingus 
d o k u m e n t u s . 
Keičia į darbinius. 
Moka PVM. 
Tel. 8 656 39 189, 8 616 14 424

Užs. Nr. 1045

Brangiai superkame įvairių markių 
automobilius, kurie gali būti ne-
važiuojantys, surūdiję ar be tech. 
apžiūros.
Pasiūlysime didžiausią kainą už 
Jūsų automobilį, išrašome utiliza-
vimo pažymas. 
Tel.  8 676 06 275.

Užs. Nr. 42 

Užs. Nr. 14

perkame žemę arba mišką nuo � 
ha iki 50 ha skubiai, atsiskaito-
me iškarto, siūlyti jau dabar.
 Tel. 8 648 20 000.

Užs. Nr. 80

perku sodybą arba žemę prie 
ežero, upės ar miško, vaizdin-
gose vietovėse gali būti išlikę 
pamatai. Žinantys siūlykite. At-
silyginsime! Tel. 8 684 44 444.

Užs. Nr. 81  

Nuoma

Skubiai ir nebrangiai išsinuo-
motume gyvenamąjį būstą. 
Siūlyti įvairius variantus. 
Tel. 8 650 4� 608. Užs. Nr. 122

20170320 apie 09:00 val. buvo 
pastebėta, kad išlaužta taros 
supirktuvės pastato, esančio 
Trakuose, Vilniaus Mažoji 2B, 
priklausančio, UAB „Ekstara“, 
galinių durų vidinė spyna ir iš 
vidaus pavogti maišai su tuščia 
tara (depozitu). Nuostolis nusta-
tinėjamas.
20170323 apie 18:30 val. V. M. 
pastebėjo, kad iš dėžės, esančios 
prie jos namo, yra pavogta orapū-
tė EL-S80-15 pilkos sp., 180 EUR 
vertės, ir laikmatis juodos sp., 13 
EUR vertės. Jai padaryta 193 EUR 
turtinė žala.
20170324 Vilniaus apsk. VPK 
Trakų r. PK gautas J. B. pareiš-
kimas apie tai, kad 2015 m. jo 
vardu VIVUS.LT paimta 720 EUR 
paskola, kurios jis neėmė.
20170323 apie 19:26 val. savo 
namuose Lentvaryje rastas vyro (g. 
1953 m.) lavonas, kuris po medikų 
apžiūros komos būsenoje išvežtas į 
RVUL, nustatyta diagnozė: traumi-
nis kraujo išsiliejimas į smegenis ir 
daugybiniai kūno sužalojimai.
20170324 pastebėta, kad Trakų r., 
Trakų sen., Užilgių k., yra su-
naikintas turtas, t. y. papjautos 3 
alpakos, kurių bendra vertė apie 
10 000 Eur.
20170324 apie 19:05 val. Trakų r., 
Lentvario sen., Vosyliukų k., 
Nendrių g., ties 31 namu Vosy-
liukų malūno tvenkinyje, 3 m nuo 
kranto rastas neatpažintas vyriš-
kos lyties apie 60 m. amžiaus, apie 
168 cm ūgio lavonas be išorinių 
smurto žymių, kuris išvežtas į 
valstybinės teismo medicinos 
tarnybos Vilniaus skyrių mirties 
priežasčiai nustatyti.

•

•

•

•

•

•

Parengta pagal Trakų r. PK įvykių 
suvestinę

Užs. Nr. 37  

Užs. Nr. 179

Padėsiu parduoti, išnuomoti, 
Jūsų nekilnojamąjį turtą!
Patarsiu nekilnojamojo turto 
klausimais ir suteiksiu visą 
reikiamą pagalbą!!!

Jan Zapolskij,
NT brokeris
+��0 605�241�
jan.zapolskij@capitalrealty.com
Mindaugo g. 14B, Vilnius

Užs. Nr. 72

Ieškau namo ar namo dalies nuo-
mai iki 200 EUR. Esu su tvarkingais 
šunimis. 
Tel. +370 631 58 479.

Užs. Nr. 224

Keičiu džipą į nekilnojamąjį turtą. 
Siūlyti įvairius variantus, galiu pri-
mokėti. Tel. 8 678 36 859.

Užs. Nr. 236  

Keičia

Užs. Nr. 228

UAB „ALTIDA“ informuoja  kad, žemės sklype Trakų r. sav., Darbutiškių k., savininkai 
Pranas Beliokas ir Salomėja Beliokienė, 2017-04-06 11:00 val. bus atliekami kadas-
triniai matavimai.
Kviečiame gretimo sklypo (k. n. 7907/0006:0163), kuris priklausė mirusiai Jadvygai 
Macijauskienei, paveldėtojus ar jų įgaliotus asmenis susisiekti su UAB „Altida“, adresu 
Alyvų takas-9, Alytus. Tel. 8 650 87 772, el. p. uabaltida@gmail.com.

Užs. Nr. 232

Teritorijų planavimai
Vilniaus apskrities vyriausiojo 
policijos komisariato Elektrėnų 

policijos komisariatas

Įvykių ir 
nusikaltimų suvestinė

Nuo 2017-03-22 iki 2017-03-28

Pranešimai dėl kurių pradėti 
ikiteisminiai tyrimai:

20170323 gautas pranešimas, 
kad kelyje Vilnius–Kaunas–Klai-
pėda patikrinimui sustabdytame 
automobilyje „VW Passat“ rasta, 
kaip įtariama, narkotinė medžiaga 
(žolė). Pradėtas ikiteisminis tyri-
mas pagal LR BK 259 str. 2 d.

20170324 gautas pranešimas, 
kad mirė vyras, kuris 20170304 
dėl galvos traumos buvo pristaty-
tas į Vilniaus universitetinę ligoni-
nę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas 
mirties priežasčiai nustatyti.

20170325 gautas pranešimas, 
kad Semeliškių sen. patikrinimui 
sustabdyto automobilio „VW 
Golf“ vairuotojui (gim. 1987 m.), 
nustatytas 1.57 prom. girtumas. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas pa-
gal LR BK 281 str. 7 d.

20170326 gautas pranešimas, 
kad Elektrėnuose, daugiabučio 
namo laiptinėje, rastas pasikorusio 
asmens lavonas. Pradėtas ikiteis-
minis tyrimas mirties priežasčiai 
nustatyti.

20170327 gautas pareiškimas, 
kad Elektrėnų sen. vyras smurtavo 
prieš žmoną. Vyras uždarytas į 
areštinę. Pradėtas ikiteisminis tyri-
mas pagal LR BK 140 str. 2 d.

Dėl ilgamečio Trakų spaustuvės darbuotojo 
JANUŠ PEROVIč mirties reiškiame 

nuoširdžią užuojautą jo giminėms 
ir artimiesiems. 

H. Abramenko ir kiti Trakų spaustuvės darbuotojai, 
Trakų r. laikraščių „Przodownik“, „Udarnik“ 

ir „Spartuolis“ darbuotojai,
Trakų r. laikraščių „Galvė“ ir „Trakų žemė“ darbuotojai,

Nacionalinio Lietuvos istorijos laikraščio „Voruta“  
darbuotojai ir bendradarbiai
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Parduodu Trakuose tvarkingą 2 k. 
butą (I a. iš IV), 44, 4 m2, su visais 
patogumais (vonia ir dušo kabina), 
baldais. Yra didelis balkonas, rūsyje 
yra sandėliukas. Visi langai (ir bal-
kono) plastikiniai, šarvuotos durys. 
Kaina sutartinė. 
Tel. 8 617 10 329. Užs. Nr. 27

Parduoda

Parduodami namų valdos sklypai 
vaizdingoje vietoje, Mikniškių k., 
Veličkavo k., 3 km nuo Trakų. 
Tel. 8 614 90 009. Užs. Nr. 32

Parduodu dėžes triušiams, vežimą-
bričką. Tel. 8 611 21 319. 

Užs. Nr. 34 

VANDENS GRĘŽINIAI, 
GEOTERMINIS ŠILDYMAS.
Darbai nuo A iki Z visoje Lietuvoje 
ištisus metus! 
Garantija, aptarnavimas. 
www.Melkerlita.lt
Linas tel. 8 616 08 020. Rolandas 
tel. 8 686 83 265. Užs. Nr. 1129 

Parduodame Būklų kaime 1, 7 ha 
žemės. Tel. 8 620 80 009. Užs. Nr. 30

Parduodama 75 arų išvada, esanti 
Vilniaus regiono žemėtvarkos 
skyriuje. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 601 35 125. Užs. Nr. 35 

Parduodu malkas, skaldytas ir kala-
dėlėmis, turime ir atraižų.
Tel. 8 608 31 846, 
www.malkunamai.lt Užs. Nr. 39

Parduodu malkas, supjautas kala-
dėlėm arba skaldytas. Vežu 20 km 
spinduliu nuo Rūdiškių. 
Tel. 8 671 40 187. Užs. Nr. 965

Priimsiu gruntą / žemę, Žaizdrių k. 
Tel. 8 614 90 009.

Užs. Nr. 31

Parduodu 40 a namų valdos sklypą 
Bijūnų k. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 604 51 606. Užs. Nr. 510 

Užs. Nr. 944

parduodame NeBrANGiAi įvairių rūšių malkas: 
skaldytas, rąsteliais, kaladėlėmis, Trakų r. 

   Tel. 8 622 95 999.

Įvairūs

Vilūniškių kaime, Trakų r., parduo-
dami 107 ir 397 arų sklypai. Šalia 
upė, miškas, elektra. Yra leidimas 
statyboms. Tel. 8 618 77 214.

Užs. Nr. 26

Užs. Nr. 40

Parengiu ieškinius, atsiliepimus į 
ieškinius, apeliacinius skundus.
Konsultuoju buhalterinės apskai-
tos ir finansinės atskaitomybės 
rengimo klausimais. 
Tel. 8 685 02 227. Užs. Nr. 1

Parduodu sodybą prie pat Aukštad-
vario, 3,5 ha žemės, didelis rūsys, 
ūkiniai pastatai, mūrinis garažas, 
lauke mūrinė virtuvė, po vienu 
stogu mūrinė pirtis. Atlikti geode-
ziniai matavimai. Tel.861121319.

Užs. Nr. 53 

Trakų r. Juljanavos kaime par-
duodama sodybvietė su namo 
pamatais, 2,64 ha. Yra elektra, 
žvyrkelis. Kad Nr. 7938/0001:136.  
Tel. 8 655 71 099.

Užs. Nr. 56  

Privatus asmuo atlieka miškų ir 
laukų valymo, kirtimo, traukimo 
paslaugas. Atliekas pasiima ir už 
jas primoka. Tel. 8 606 84 035.

Užs.  Nr. 127

Parduodu šieną. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 607 61 906. Užs. Nr.  79  

pArdUodAMAS NAMAS
Trakų r., Rūdiškių m., Statybininkų 
g., bendras plotas 84 kv. m. Šalia yra 
ūkiniai pastatai, garažas, priklauso 
25 a žemės sklypas. Prie namo 
asfaltuotas privažiavimas, šalia yra 
autobusų ir traukinių stotis, vaistinė, 
parduotuvė, vaikų darželis, gimnazi-
ja, poliklinika. Kaina sutartinė. 
Tel.: 8 614 97 735, 8 605 45 534.

Užs. Nr. 105

Mobiliu juostiniu gateriu kokybiš-
kai pjauname medieną Jūsų
pasirinktoje vietoje. Dirbame su 
trifaze ir benzinu. Kokybę ir gerą
kainą garantuojame!
Tel. 8 603 97 608. Užs. Nr. 109

Užs. Nr. 10

• Žemės sklypų kadastriniai matavimai
• Topografi niai planai
• Žemės sklypų padalijimo, sujungimo ir 
amalgamacijos projektai
• Kaimo plėtros projektai (ūkininkų sody-
bos vietos parinkimas)
• Požeminių komunikacijų išpildomosios 
nuotraukos
• Statinių nužymėjimai ir kiti geodeziniai 
darbai
• Teisinės konsultacijos

Vytauto g. 19, Trakai, 
tel./faks. 8 528 51 18�, 
mob. tel. 8 686 9� 491, 
8 600 59 �16,  el. p. 
geodeziniai_matavimai@yahoo.com

UAB „Geodeziniai 
matavimai“

Parduodu 3,09 ha miškų ūkio 
paskirties žemę su mišku. Yra 
bendrasavininkai. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 682 21 507. Užs. Nr.  138

Parduodu sklypą Trakų r., Bražuo-
lėje. Galiu parduoti ir Jūsų sklypą 
ar nekilnojamą turtą. 
Tel. 8 620 77 717.

Užs. Nr. 148

Užs. Nr. 3

Vandens gręžiniai iki 30 m gylio 
ir gilesni. 
Vandens tiekimo sistemų monta-
vimas. Suteikiame garantiją. 
Tel. 8 699 81 270. Užs. Nr. 164 

Parduodu žemės sklypą 1, 09 ha, 
iš jų 0,2 ha žemės ūkio naudme-
nos, 0,85 ha – miškas, Kad. Nr. 
7914/0006:513,  Un. Nr.  71914-
00060513.  Tel. 8 620 80 009.

Užs. 167 

Parduodama 0,32 ha sklypas 
Juodalaukio k., Šatrininkų sen., 
Vilniaus r. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 601 35 125. Užs. Nr. 168

Parduodame LIETUVIŠKĄ, svilintą 
KAIMIŠKAI, kiaulienos skerdiena 
puselėmis po 40–60kg, perkant 2 
puseles (visą kiaulę) kaina tik 2,28 
EUR, atvežame. Tel. 8 607 12 690.

Užs. Nr. 171

Parduodu įvairaus amžiaus triušius 
auginimui ir jaunų triušių skerdie-
ną. Triušiai šeriami savame ūkyje 
užaugintais pašarais. 
Tel. 8 648 52 319.

Užs. Nr. 160

Parduodu gyvenamąjį namą (sta-
tybos metai – 2014) ir 15 a žemės 
sklypą Trakų r., Šklėrių k. 
Tel.: 8 699 94 859, 8 608 10 466.

Užs. Nr. 161

Įrengiame nuotekų surinkimo 
talpyklas, valymo įrenginius. Mini 
ekskavatoriumi kasame vandens 
šulinius iki 7 rentinių, tranšėjas van-
dentiekiui, jungiame hidroforus. 
Parduodame rentinius, atvežame. 
www.kasyba.com 
Tel. 8 675 01 059 Užs. Nr. 145

Trakų miesto centre parduodamas 
7,37 arų namų valdos sklypas. Yra 
elektra, dujos, vanduo, kanalizaci-
ja. Galima išsikasti tvenkinį. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 636 10 855.

Užs. Nr. 24 

Parduodu 54 kv. m namo dalį su 
18 kv m veranda, yra sodas, žemė, 
Trakų r., Slabodos k., Rūdiškių sen. 
Galima parduoti be žemės. Kaina 
sutartinė.
Tel. 8 686 28 824. Užs. Nr.199

Siūlo darbą

Nuolatiniam darbui Trakų rajone 
priimame: sąmatininkę/ą, mūri-
ninkus, betonuotojus, apdailinin-
kus, kitus statybų darbininkus. 
Kreiptis tel.: 8 650 16 382, 8 650 
16 383. Užs. Nr. 176 

Grožio studijai „Meilės simfonija“ 
reikalingos dvi kirpėjos. 
Tel. 8 689 79 049.

Užs. Nr. 181 
Reikalingi padavėjai „Trasalio“ 
restorane,
teirautis tel. 8 650 40 855.
Reikalingos skalbėjos – pagalbinės 
darbininkės,
teirautis tel. 8 650 54 286. Užs. Nr. 200

Išpjauname ir išsivežame TIK senas 
obelis, vyšnias, slyvas. 
Tel. 8 699 74 608. Užs. Nr. 204  

Parduodu 3 mėn. Romanovo veislės 
suženklintas avis. Tel. 8 675 58 588.

Užs. Nr. 207

Mini krautuvo 
NUoMA. 

Tel. 8 610 15 9�6.

Užs. Nr.  219

Parduodu 2 kambarių butą 1 aukš-
te Trakų m., Karaimų g.  
Tel. 8 683 10 447.

Užs. Nr. 208 

Atliekame statybos darbus: 
betonuojame pamatus, atliekame 
mūro darbus, dengiame stogus, 
kalame dailylentes, atliekame 
skardinimo darbus.
Tel. 8 684 89 011. Užs. Nr. 211

Vidaus apdailos darbai, dažymas, 
tapetavimas, sienų lyginimas, par-
ketlenčių dėjimas ir kt. darbai. Patir-
tis – 20 metų. Tel. 8 610 15 936.

Užs. Nr. 218

Užs. Nr. 208

Gal turite smulkų darbelį?
kreipkiTĖS! BūTiNAi pAdĖSiMe!

Užs. Nr. 355

Užs. Nr.  215

 perkAMe mišką su žeme 
arba išsikirtimui.

 VALoMe laukus nuo 
užsisėjusio savaiminio miško.

Tel. 8 614  9� �44.
Užs. Nr. 227

Parduodu malkas. Skaldytas ar 
kaladėmis. Tel. 8 605 55 526.

Užs. Nr. 231

Parduodu 40 vantų už 50 EUR. 
Tel. 8 678 01 861.

Užs. Nr. 234  

Parduodu traktorių MTZ-82 su 
padargais. Kaina 5 200 EUR. Tel. 8 
685 37 485.

Užs. Nr.235

2017 m. balandžio 23 d. Bakaloriškių kaime, Onuškio sen., 
bus pastatytas originalus gelžbetoninis kryžius „Žuvusiems už 
Lietuvos laisvę“.

Ceremonijos pradžia 10:00 val.
Šv. Mišios Dusmenų bažnyčioje 14:00 val.
Kryžiaus šventinimas 15:00 val.

Iniciatyvinė grupė

Kryžius Bakaloriškių 
tragedijai atminti

Užs. Nr. 243

UAB „Orantas“, 
Aukštadvario g. 66, Trakai, 

siūlo darbą 

dAŽYToJAi (-Ui): 
beicuoti, lakuoti, dažyti 
pulivizatoriumi įvairius 
medžio masyvo ir kitus 

gaminius. Neturintį patirties 
apmokytumėme. 

Įmonė siūlo: nuo darbo rezultatų 
priklausantį atlyginimą, vienos 

pamainos darbą šiltose, 
tvarkingose patalpose.

Tel. +370 659 53 404, el. p. 
info@orantas.lt www.orantas.lt

ieškoma tvarkytoja vieną kartą 
per savaitę valyti namus. darbas 
Trakuose. 
Atlyginimas: 8 darbo valandos –
20 eUr. Tel. 8 652 01 620.

Užs. Nr. 188

Užs. Nr. 892

Lombardas
Trakuose, Vytauto g. 

55–20, 
tel. +370 68789143; 

+370 68544719; 
+37052851116. 

Darbo dienomis 
9–17 val. tauriųjų 

metalų supirkimas, 
lombardas, 

juvelyro 
paslaugos.

pArdUodAMi labai kokybiškai įrišti 2016 m. 
Trakų rajono laikraščio „Trakų žemė“ ir nacionalinio 
Lietuvos istorijos laikraščio „Voruta“ komplektai. 
kreiptis: tel. 8528 5 5� �1, 8605 19 �02, 
el. p. trakuzeme@traku-zeme.lt.

Teritorijų planavimai
Informuojame, kad 2017 m. balandžio 10 d. nuo 10 iki 12 val., bus ženklinami žemės 
sklypai projektiniai Nr. 885-11, 885-12, priklausantys Lietuvos Respublikai, esantys 
Trakų raj. sav., Onuškio sen., Alešiškių II k., Zakiškių k. Kviečiame gretimų sklypų kad. 
Nr. 7904/0003:100, 7904/0003:48, 7904/0003:47 savininkus ir paveldėtojus dalyvauti 
ženklinant žemės sklypų ribas.

Užs. Nr. 242
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Visos prekių ženklo teisės saugomos

2017. Visa medžiaga, pateikta 
laikraštyje „Trakų žemė“, yra UAB 
„Trakų žemė“ nuosavybė

Prenumeratos indeksai 929, 958

www.traku-zeme.lt

vyr. red. pavaduotojas vaidotas buivys„Trakų žemės“ laikraštis įsteigtas 1988 m. rugsėjo 12 d. lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Trakų rajono tarybos nutarimu

Gerb. ELENA JAKUBAUSKIENE,

Turėtum jaust, kad mylima esi,                                  
žmogau, pasaulio augale ir paukšti,
kad mylima esi vandens ir oro,
dienos ir vakaro, nakties ir ryto,
visų viršūnių savo ir bedugnių.
Turėtum jaust, kad mylima esi.
   (Justinas Marcinkevičius)

Prasmingo jubiliejaus proga sveikina TS-LKD Trakų skyriaus 
nariai ir linki daug energijos bei ryžto būsimiems darbams.

„Klevinė“. Dainuoju ir šoku per 10 
metų. Neblogas vaistas yra daina, 
gerbiamas mano amžininke! Garan-

Linksmai save prisimenu, nes 
mane visada lydėdavo daina. Tėtis 
ir jo devyni broliai buvo smagūs 
muzikantai, dainininkai ir sporti-
ninkai. Belomorske (Karelija), kur 
aš gimiau, kiekvieną sekmadienį jie 
koncertavo savo kieme, kur rinkosi 
geri miestelėnai. Tėtis rašė savo 
kūrinius, nes ruošėsi stoti į muzikos 
konservatoriją. Jo svajonę įžūliai 
sustabdė Antrasis pasaulinis karas. 
Jam pasibaigus tėtį ir visą šeimą 
paskyrė dirbti į Vilnių. Čia aš mo-
kiausi 6oje vidurinėje mokykloje. 
Po pamokų mes sportavome, šoko-
me ir dainavome. Taip pat lankiau 
baleto studiją, gimnastikos salę ir 
plaukimo baseiną. Prisimenu viską. 
O daina mane lydi iki šiol, šiandien 
lietuviška, lyriška ir skambi.

Bėgo metai. Tapau pensi-
ninke. Susiklosčius tam tikroms 
aplinkybėms, garbingai vadinuo-
si lentvariete. Pirmas vizitas – 
miesto biblioteka. Ten atsirado kom-
piuteriai. Baigiau jų pradžiamokslių 
kursą. Kartu su kitais pagyvenusiais 
lentvariečiais gavome diplomus. Ir 
nuskalbėjo daina! Mane pakvietė į 
Lentvario tremtinių chorą „Viltis,“o 
vėliau – į lietuvių liaudies ansamblį 

tuoju. Pavyzdžiui, kartą rimtai susir-
gau. Ligoninėje ilgėjaus dainos, nes 
jaučiau, pritrūko laisvo jausmo. Tik 
gydytojai pripažino, kad esu sveika – 
pirmyn į minėtą chorą ir ansamblį. 
Tuoj sveikata pagerėjo, nes ten taip 
sava, brangu ir miela. Beje, chorui 
vadovauja Eugenijus Barkovskis, o 
„Klevinei“ – Inga Okuškienė, abu 
kantrūs, profesionalūs ir žmoniški 
mums, pensininkams.

Daug kur dalyvaujame. Viena-
me tarptautiniame chorų festivalyje 
laimėjome trečią vietą. Tąkart links-
mai plakė žila širdis. Apie dainų po-
veikį rašome mažai. Medikai teigia, 
kad dainuojantis žmogus gyvena 
ilgiau. Vadinasi, pagyvenusiems 
lentvariečiams reikia choro. Deja, ne 
visi tai suvokia. Ypač vyrai. Bet ne 
bėda – Lentvario tremtinių choras 
„Viltis“ ir lietuvių liaudies ansam-
blis „Klevinė“ tiki ir laukia Jūsų tarsi 
savotiškoje vaistinėje. 

Jelena ŠAKALIENĖ, 
kolektyvų „Viltis“ ir „Klevinė“ 
narė, nuolatinė „Trakų žemės“ 

skaitytoja
Tekstą užrašė Jonas 

Počepavičius, „Vilties“ choristas

Skaitytojų laiškai

Savo kaimynui siūlau šiek tiek kitokią vaistinę 

Jelena ŠAKALIENĖ šalia bažnyčios 
vakarinės sienos, kur akmeniu pa-
šventinta mecenato grafo Vladislovo 
Tiškevičiaus atmintis.
O „Viltis“ ir „Klevinė“, kol didžiausias 
Trakų r. miestas vis neturi patogių 
kultūros rūmų, repetuoja ir koncer-
tuoja Lentvario parapijos namų aktų 
salėje. Neseniai parapijos klebono 
Gintaro Petronio rūpesčiu buvo 
atliktas remontas, o tai dar labiau 
sustiprina minėto grafo autoritetą po 
daugelio metų

Seniai galvojate įsigyti automobilį, baldus,
buitinę techniką, susiremontuoti būstą,
tačiau vis trūksta lėšų?

Norėkite drąsiai!
Su Trakų kredito unija 
svajones įgyvendinti paprasta. 

Akimirka, kai svajonė išsipildo, sušildo labiausiai. 
daugiau informacijos:
Trakų kredito unijoje  adresu: Vytauto g. 191, Trakai, 
tel.: 852851234, 51311, el. paštu trakai@lku.lt, internete 
www.trakuunija.lku.lt
Lentvario kasoje  adresu: Bažnyčios g. 3, Lentvaris,

tel. 852829929
Aukštadvario kasoje  adresu: Skrebės g. 1b, Aukštadvaris, 
tel.  852865266

Užs. Nr. 216

Lietuvos Respublikos 
vyriausioji rinkimų ko-
misija pagal Gyventojų 
registro pažymas nu-
statė, kad dešimt Lietu-
vos savivaldybių tarybų 
narių yra išvykę nuolat 
gyventi už savivaldybės, 
kurioje jie buvo išrinkti, 
ribų. Į šį sąrašą pateko ir Nijolė 
LISEVIČIENĖ – Trakų r. savival-
dybės tarybos narė, išrinkta pagal 
Lietuvos Respublikos liberalų są-
jūdžio iškeltų kandidatų sąrašą. 
Kovo 21–23 d. vykusio posėdžio 
metu komisija nutraukė N. Lise-

vičienės įgaliojimus 
prieš terminą. „Tra-
kų žemės“ redakcija 
kreipėsi jau į buvusią 
tarybos narę, prašy-
dama pakomentuoti 
šią situaciją.

Pasak Nijolės Li-
sevičienės, ji nupirko 

butą dukrai Vilniuje ir turėjo savo 
vardu ten prisiregistruoti, kad 
galėtų atlikti tam tikrus juridinius 
formalumus. Už tai jai buvo nu-
traukti tarybos nario įgaliojimai.

„Trakų žemės“ inf.

Pirmą kartą per visą savo 120ties metų 
gyvavimo istoriją Lietuvos socialdemokra-
tų partija renka pirmininką tiesioginiuose 
rinkimuose. Tai išties svarbus įvykis ne tik 
pačioje partijoje, bet ir visos šalies politiniame 
gyvenime. Vieni šio įvykio laukia su viltimi, 
kiti (priešininkai ir politiniai oponentai) – su 
nerimu – kaip pasisuks politinis vėjas didžiausioje 
ir seniausioje Lietuvos partijoje? Iš naujo lyderio 
tikimasi tikros, stiprios lyderystės, aiškiai supran-
tamo socialdemokratinio politinio kelio ir socialiniu 
teisingumu paremtos politinės krypties besikeičian-
čioje XXI a. valstybėje. Tikimasi, kad partija taps 
komanda, kuri žino, ko nori ir kur eina. 

Partijos skyriuose iškart po Naujųjų užvirė 
darbas – buvo keliami kandidatai į partijos pirmi-
ninkus. Iki galutinio tikslo – rinkimų – atėjo penki: 
Gintautas Paluckas, Andrius Palionis, Mindaugas 
Sinkevičius, Artūras Skardžius, Mantas Varaška. 
Vienas jų ir taps naujuoju Lietuvos socialdemokra-
tų partijos pirmininku, o gegužės 6 d. suvažiavimas 
patvirtins naujojo pirmininko komandą, kuri ves 

partiją permainų keliu, kurių labai laukia 
ne tik partijos nariai, bet ir rinkėjai. Dau-
giau sužinoti apie kandidatų programas, 
jų siūlymus dėl partijos ateities veiklos bei 
kitą įdomią informaciją galima internetinėje 
svetainėje www.lsdp.lt. 

LSDP Trakų skyriaus nariai kviečiami 
balsuoti pasirenkant vietą ir laiką pagal žemiau 
nurodytą grafiką:

2017-04-06 12–20 val. Trakų sveikatos mokymo ir 
ligų prevencijos centras (Trakai, Vytauto g. 87)

2017-04-07 10–12 val. Aukštadvario žemės ūkio 
mokyklos salė (Aukštadvaris, Technikumo g. 1)

2017-04-07 13–15 val. Trakų sveikatos mokymo ir 
ligų prevencijos centras (Trakai, Vytauto g. 87) 

2017-04-07 16–19 val. Lentvario seniūnijos salė 
(Lentvaris, Klevų al. 47A)

2017-04-08 10–14 val. Trakų sveikatos mokymo ir 
ligų prevencijos centras (Trakai, Vytauto g. 87)
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Mindaugas SinkevičiusArtūras Skardžius Mantas Varaška Gintautas Paluckas Andrius Palionis

Nijolė Lisevičienė palieka Trakų 
rajono savivaldybės tarybą

Nijolė Lisevičienė

Trakiečių 
dėmesiui!

Šiandien, kovo 31 d., 17:00 
val. Trakų r. savivaldybės 
Didžiojoje salėje įvyks rajono 
vadovų susitikimas su Trakų 
miesto gyventojais. Kviečiame 
dalyvauti!

2018aisiais minėsime Lie-
tuvos valstybės atkūrimo šimt
metį. Ta proga pagaliau įvyko 
ilgai lauktas istorinis įvykis –  
š. m. kovo 29 d. Kauno Vytauto 
Didžiojo universiteto prof. Liu-
das Mažylis Vokietijos užsienio 
reikalų ministerijos diplomati-
niame archyve surado 1918 m. 

pasirašytą Lietuvos Nepriklau-
somybės Aktą. Kovo 30 d. LR 
Prezidentė Dalia Grybauskaitė 
susisiekė su Vokietijos kancle-
rės Angelos Merkel biuru dėl 
galimybės susigrąžinti Aktą į 
Lietuvą.

„Trakų žemės“ inf.

Vokietijoje rastas Vasario 
16-osios akto originalas


