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Trakų rajono
savivaldybės informacija
2–4 p.

www.traku-zeme.lt
www.voruta.lt
www.klevualeja.lt
Ūkininkas IŠSINUOMOTŲ
dirbamos ŽEMĖS.
Domina plotas nuo 5 ha Trakų,
Senųjų Trakų, Rūdiškių,
Paluknio seniūnijose.
Tel. 8 615 45 410.
Užs. Nr. 48

prEkYBA
MALkoMiS
• Skaldytos
• kaladės

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

•  m ilgio
rąstai
Miškavežiu
pristatome
po ~30 erdm.

www.supermalkos.lt
Tel. 8 655 44 85
Užs. Nr. 50

pErkAME pAprASTuS
ir EkoLoGiŠkuS

GrikiuS
ir kitus grūdus:

kviečius, miežius,
avižas ir rugius stambiai

gamyklai Lenkijoje. Nuo 25 t.
Apmokėjimas atsiimant.
Tel. +48 507 659 700 – Lenkijoje.
Tel. 8611 75 565 – Lietuvoje.
Teirautis lenkų arba rusų kalba.
Užs. Nr. 173

ATLiEkAME
ViSuS STATYBoS,
rEMoNTo DArBuS.
TEL. 8 686 79 818
Užs.Nr. 28

Užs. Nr. 178

Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija prašo
nedelsiant stabdyti Kultūros paveldo departamento
Pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo
vertinimo tarybos aktą, kuriuo sumažinta pietinė
Trakų senamiesčio dalis
Trakų istorinio nacionalinio parko (TINP) direkcija prašo nedelsiant stabdyti Kultūros paveldo departamento (toliau – KPD)
Pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos
2016-02-06 aktą, kuriuo buvo sumažinta pietinė Trakų senamiesčio dalis, ištaisyti jame nustatytas klaidas ir dviprasmybes,
sudarančias sąlygas senamiesčio paaukštinimui ir sutankinimui,
pareikalauti tyrimais ir monitoringu pagrįsti Trakų senamiesčio
ribų keitimo pagrindus.
2017 m. kovo 20 d. rašte,
adresuotame KPD Pirmosios
nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (toliau –
Vertinimo taryba) pirmininkui
Romui Pakalniui ir Kultūros ministerijai, TINP direkcija nurodo,
jog Vertinimo taryba 2016-02-06
aktu panaikino pietinės Trakų
senamiesčio dalies vertingąsias
savybes, nepateikdama nei tokį
sprendimą pagrindžiančių istorinių tyrimų, nei atlikto monitoringo duomenų. Be to, Trakų
senamiestis buvo sumažintas
nesilaikant Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme
nustatytų viešinimo procedūrų –
nors šio įstatymo 10 str. 6 p.

nustatyta, kad dėl objektyvių
priežasčių keičiant kultūros paveldo vietovės aktą apie tai turi
būti paskelbta spaudoje prieš tris
mėnesius, tačiau nėra jokių duomenų, kad tai buvo padaryta.
Taip pat TINP direkcija pažymi, kad 2016-02-06 aktu pakeistos Trakų senamiesčio ribos
nebeatitinka galiojančiame TINP
specialiajame plane – konkrečius
Trakų senamiesčio tvarkymo
ir naudojimo režimus nustatančiame „Trakų senamiesčio
tvarkymo ir naudojimo režime“ –
nustatytų Trakų senamiesčio
ribų. Sumažinta Trakų senamiesčio dalis pagal minėtą specialųjį
planą apima net dvi zonas. Daliai

Trakų Salos pilyje atidaroma
paroda „Tarp dinozaurų
ir glamūro“
Kovo 24 d., penktadienį, 16:00
val. Trakų Salos pilyje atidaroma
dailininkų Antano Vaičekausko ir
Rūtos Ničajienės jungtinė paroda
„Tarp dinozaurų ir glamūro“. Paroda, kurioje pristatomi 47 unikalūs
paveikslai ir skulptūros, veiks iki
gegužės 14 d. Renginį organizuoja
Trakų istorijos muziejus.
Parodos pavadinimas atspindi
dviejų menininkų pasaulius, kuriuose gyvena dinozaurų laikus
menantys, R. Ničajienės į meninį
apdarą įvilkti gintaro luitai ir
A. Vaičekausko glamūriški paveikslai. Abu autoriai, kiekvienas
savita meno kalba žadina mūsų
savastį, priverčia naujai pažvelgti
į pasaulį ir į save.
„Glamūras reikalingas, kai
išorės blizgesys ir efektas tampa
svarbesni nei žmogaus dvasiniai reikalai, – teigia A. Vaičekauskas. – Ne kiekvienas nori
atskleisti savo vidinį pasaulį,
savąjį aš, ypač jei jis ne glamūrinis, jam maskuoti pasitelkiami

gražūs blizgučiai, manieros,
įvaizdis...“.
A. Vaičekausko paveikslai užburia originalia atlikimo technika,
paties autoriaus vadinama 3D metalo tapyba, kurią naudodamas jis
siekia ištrinti ribą tarp taikomosios
ir vaizduojamosios dailės. Šiems
darbams kurti dailininkas panaudojo įvairias medžiagas – siuvinėtą
audinį, stiklo emalį, keramiką,
skirtingus metalus, specialiai šiems
darbams pagamintus ordinus.
Nukelta į 5 p.

1600 m. T. Makovskio graviūroje – Trakų miesto ir pilių vaizdas

iš Trakų senamiesčio ribų eliminuotos teritorijos specialiuoju
planu tebėra nustatytas režimas
„D“ – savitumo išsaugojimas, gyvenamosios funkcijos išlaikymas
ir limituota užstatymo evoliucija“, kurios tikslas – „išsaugoti
užstatymo struktūros elementus,
sudaryti istorinio užstatymo
foną, riboti teritorijos užstatymo

intensyvumą“. Kitai iš Trakų senamiesčio „išbrauktai“ teritorijai
specialusis planas nustato režimą
„F“ – statinių dydžių ir formų
modifikacija“, kurios tikslas yra
harmonizuoti su aplinka nebūdingus užstatymo elementus,
sumažinti jų neigiamą poveikį
Nukelta á 6 p.

Arkivyskupo Teoﬁliaus Matulionio
asmenybės pristatymas
2017 m. birželio 25 d. Lietuvoje pirmą kartą vyks beatifikacijos
iškilmės – garbingasis arkivyskupas Teofilius Matulionis bus
paskelbtas palaimintuoju.
Popiežiaus Pranciškaus įgaliota Šventųjų skelbimo kongregacija paskelbė dekretą, pripažįstantį Dievo tarno arkivyskupo
Teofiliaus Matulionio (1873–1962)
kankinystę, ir taip atvėrė kelią jo
paskelbimui palaimintuoju.
Kviečiame visus į Dievo tarno
arkivyskupo Teofiliaus Matulionio asmenybės pristatymą, kuris
vyks kovo 25 d., šeštadienį, Trakų
Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje. Pristatymas
prasidės 12:00 val. šv. Mišiomis
(lietuvių k.), po jų bažnyčioje Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos seminaristai supažindins
susirinkusiuosius su arkivyskupo
asmenybe. Šv. Mišios lenkų kalba
kovo 25 d., šeštadienį, Trakų bažnyčioje vyks 10:00 val.
Vakarinių šv. Mišių nebus!
Trakų parapijos
bendruomenės inf.

Arkivyskupas Teoﬁlius Matulionis
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Trakai

Senieji Trakai Aukštadvaris

Paluknys

Lentvaris

Onuškis

Grendavė

Rūdiškės

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

Verslo atstovai: kodėl
investicijos Trakuose stringa?
Trakai galėtų klestėti, tačiau miestui pakiša koją Trakų
istorinio nacionalinio parko
direkcijos pertekliniai draudimai. Tai pagrindinė mintis,
kuri skambėjo rajono savivaldybėje surengtame susitikime
su verslo atstovais, kurie siekia
investuoti Trakuose.
Šį susitikimą inicijavo Seimo
nariai Vytautas Kernagis, Jonas
Liesys, jame dalyvavo rajono
savivaldybės merė Edita Rudelienė, merės pavaduotoja Marija
Puč, savivaldybės administracijos direktorius Darius Kvedaravičius, direktoriaus pavaduotoja
Karolina Narkevič.
Verslininkai sukilo po to,
kai atsirado trikdžių bendrovės
„Trastas“ parengtiems Trakų
autobusų stoties projektiniams
siūlymams įgyvendinti. Bendrovės vadovas Darius Nedzinskas
teigė, kad norus investuoti į
Trakus atmuša keista Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos pozicija. Pasak verslininko,
tie keli metai, skirti parengti
projektams, derinimams, eina
perniek, nes situacija yra sunkiai
prognozuojama dėl kintančio
TINP direkcijos požiūrio.
Savo 17 metų „patirtimi“,
kodėl lig šiol stūkso buvusios
„Žalgirio“ sporto bazės griuvėsiai ir ši vieta neatgyja, pasidalijo verslininkas Benas Gudelis.
Jis teigė, kad yra parengti keli
bazės sutvarkymo projektiniai
siūlymai, tačiau viskas stovi
vietoje, nes nepavyksta rasti

Nuoširdžiai sveikiname Paluknio seniūnijos
vyresniąją specialistę Jolantą Rainską jubiliejinio
gimtadienio proga.
Linkime branginti kiekvieną gyvenimo akimirką,
nes jos negrįžta, kiekvieną šalia esantį, nes jie išeina... Saugok savo viltis ir svajones, nes jos padeda
gyventi, saugok ir pati save, nes esi labai reikalinga ir svarbi. Linkime laimės!
Edita RUDELIENĖ, Trakų rajono savivaldybės merė
Marija PUČ, Trakų rajono savivaldybės merės pavaduotoja
Darius KVEDARAVIČIUS, Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius
Karolina NARKEVIČ, Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
pavaduotoja

Senieji Trakai: tarp
kaimo ir miesto
Rajono savivaldybėje surengtame susitikime aiškintasi, kodėl Trakuose stringa
verslo investicijos. Iš kairės: savivaldybės administracijos direktorius D. Kvedaravičius, Seimo narys V. Kernagis, merė E. Rudelienė, merės pavaduotoja
M. Puč, administracijos direktoriaus pavaduotoja K. Narkevič, Seimo narys
J. Liesys

bendros kalbos su TINP direkcijos vadovu. „ Leiskite mums
investuoti,“ – kreipėsi į rajono
vadovus B. Gudelis.
Trakuose esančio jachtklubo savininkams atstovaujantis
advokatas Vydūnas Sadauskas
taip pat pabrėžė, kad dėl TINP
direkcijos suvaržymų yra kliūčių sutvarkyti esamus pastatus,
pateikė daugiau pavyzdžių, dėl
kurių kenčia ir verslas, ir vietos
gyventojai.
Apie savo patirtį, kiek biurokratijos kliūčių teko įveikti, kol
pajudėjo automobilių muziejaus
statyba, pasidalijo verslininkas
Alfredas Eitutis, kiti verslo atstovai. Pasak norinčiųjų investuoti,
labai dažnai jų pasiūlymai atsimuša į neapibrėžtą argumentą

„vizualinė tarša“, kai tuo tarpu
apleisti, griūvantys pastatai istoriniame mieste ir yra tikroji tarša.
Rajono savivaldybės merė
E. Rudelienė, administracijos
direktorius D. Kvedaravičius
patikino, kad tikrai nenuleis rankų, kad verslas savo ateitį sietų
su senąja sostine, prisidėtų prie
turizmo plėtros, jos įvaizdžio
gerinimo.
Seimo narys V. Kernagis
tvirtino, kad kreipsis į šalies
kultūros ministrę dėl tarpinstitucinio bendradarbiavimo, kels
klausimą dėl TINP direkcijos
nuostatų.
Trakų rajono savivaldybės
informacija
Sigitos Nemeikaitės nuotr.

Senųjų Trakų seniūnija vis
auga, stiprėja ir gražėja. Tokią
išvadą galima padaryti, įvertinus pastarųjų metų pokyčius.
Tuo galėjo įsitikinti ir rajono
vadovai, apsilankę Senuosiuose
Trakuose. Tačiau buvo ne tik
pasidalyta gerąja patirtimi, bet
ir kalbėta apie aktualias problemas, būdus, kaip jas spręsti.
Senuosius Trakus aplankė ir
susitiko su seniūnijos gyventojais
rajono savivaldybės merė Edita
Rudelienė, merės pavaduotoja
Marija Puč, merės patarėjai Eleonora Kravčun, Tomas Romaška,
savivaldybės administracijos
direktorius Darius Kvedaravičius, jo pavaduotoja Karolina
Narkevič.
Seniūnijoje gyvena beveik
2 800 gyventojų. Palyginti su
praėjusiais metais, gyventojų
skaičius labai nežymiai pakito.
Seniūnijoje veikia dvi – lietuvių
ir lenkų pagrindinės mokyklos,
biblioteka, net penkios bendruomenės, dėl strategiškai patogios
vietos ir draugiškos aplinkos

čia noriai kuriasi ir veiklą plėtoja didelės verslo įmonės. Tad
buvęs tradicinis kaimas keičia
savo veidą ir savo gyvensena
artėja, jei ne miesto, tai miestelio
link. Suprantama, kad vykstant
spartiems pokyčiams, žmonės
nori geresnės infrastruktūros,
patogesnės gyvenimo aplinkos.
Savo vizitą rajono vadovai,
prisijungus ir Senųjų Trakų seniūnei Anai Ingelevič, pradėjo
Kęstučio pagrindinėje mokykloje. Direktorė Roma Karpovičienė,
aprodžiusi klases, pasidalijusi
pasiekimais, prabilo ir apie tai,
ko šiuo metu labiausiai reikia
ugdymo įstaigai. Tai paremontuoti greta esantį kelią, apjuosti
mokyklą tvora ir skirti mokyklinį
autobusiuką.
Lenkų kalba dėstomoje Andžejaus Stelmachovskio pagrindinėje mokykloje, pasak direktoriaus Romualdo Gžybovski,
pedagogų, mokyklos stadione
reikėtų bėgimo takų, be to,
visada yra ką paremontuoti ir
Nukelta á 4 p.

Pirmą Trakų trijų gatvių rekonstrukcijos etapą numatyta
baigti dar šiemet
Rajono savivaldybėje surengtas pasitarimas su Trakų
trijų gatvių – Aukštadvario,
Gedimino ir Vilniaus – rekonstrukcijos darbų rangovo bei kitų
šiame projekte dalyvaujančių
įmonių atstovais.
Pasitarime dalyvavo rajono savivaldybės merė Edita Rudelienė,
administracijos direktorius Darius
Kvedaravičius, Statybos, ūkio
plėtros ir turto valdymo skyriaus
vedėjas Romualdas Zviagin, Trakų
seniūnas Kęstutis Vilkauskas.
Buvo aptarta gatvių rekonstrukcijos eiga, artimiausi planai –
kaip organizuoti statybos ir
remonto darbus, kad būtų išvengta didelių eismo trikdžių.
Buvo kalbama, ką dar galima
tobulinti, kad projektas būtų
įgyvendintas sklandžiai ir kaip
įmanoma sparčiai. Šiuo metu
statybininkai dirba Vilniaus

gatvėje, bene intensyviausios
apkrovos – rekonstruojamame
automobilių žiede ties Trakų
autobusų stotimi.
Nepaisant to, kad darbai
vyksta nenutrūkus įprastam
susisiekimui keliomis kryptimis,
neuždarius miesto, dar šiemet
ketinama baigti svarbiausius
darbus Vilniaus gatvėje bei automobilių žiedo ties autobusų
stotimi rekonstrukciją.
„Esame dėkingi gyventojams
už supratingumą dėl nepatogumų, susijusių su vykstančiais
statybų darbais. Ir savivaldybė, ir
juos vykdantis rangovas iš anksto
informuos gyventojus apie vienus
ar kitus darbus, kurie gali sukelti
eismo keblumų. Šis projektas
labai svarbus mums visiems, tad
prašau šiek tiek kantrybės, kad jau
visai netrukus galėtume džiaugtis geresne infrastruktūra“, –
sakė merė E. Rudelienė.

Rajono savivaldybėje vykusiame pasitarime buvo aptarti Trakų trijų gatvių –
Aukštadvario, Gedimino ir Vilniaus – rekonstrukcijos darbai

Rajono savivaldybė šio projekto rangos darbų sutartį su
bendrove „Lemminkainen“ pa-

sirašė praėjusių metų spalį. Tai
vienas svarbiausių pastarojo
meto rajono investicinių projek-

tų. Jam įgyvendinti yra numatyta
apie 3 mln. eurų.
Pagal projektą yra numatyta esamą eismo žiedą prie
Trakų autobusų stoties pakeisti vadinamuoju turbo žiedu,
bus įrengti du nauji žiedai:
Gedimino gatvėje bei ties
Aukštadvario–Plomėnų gatvių sankryža.
Rekonstruotose gatvėse bus
pakeista danga, šaligatviai,
nutiesti dviračių takai, įrengta
lietaus nuotekų tinklai, apšvietimas. Įgyvendinus šį projektą,
pagerės eismo sąlygos, jos taps
saugesnės, patogesnės, pagerės
kelių infrastruktūra bei gyvenamosios aplinkos kokybė.
Projektą planuojama įgyvendinti per dvejus metus.
Trakų rajono savivaldybės
informacija
Sigitos Nemeikaitės nuotr.

* Puslapį parengė Trakų rajono savivaldybės viešųjų ryšių specialistė Sigita Nemeikaitė
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2017 metų brandos
egzaminų vykdymo
centrai
Informuojame, kad Trakų rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2017 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. P2-214 patvirtinti šių
metų brandos egzaminų pagrindinės sesijos vykdymo centrai. Juose bus vykdomi 8 mokomųjų dalykų valstybiniai ir 6 mokomųjų
dalykų mokykliniai brandos egzaminai.
Šiais metais Trakų rajono
savivaldybės mokyklų mokinių
registre ir Nacionalinio egzaminų centro KELTO sistemoje
įregistruoti 388 (2016 m. – 429)
dvyliktokai. Jie pasirinko laikyti 757 valstybinius ir 441 mo
kyklinius brandos egzaminus.
Pagrindinės egzaminų sesijos
metu laikys privalomąjį lietuvių
kalbos ir literatūros valstybinį
162 (2016 m. – 184), mokyklinį
191 (2016 m. – 245) kandidatas (mokiniai, buvę mokiniai,
eksternai) brandos egzaminą.
Kitų mokomųjų dalykų brandos
egzaminus laikys pasirinktinai.
Dauguma kandidatų šiemet
rinkosi be privalomojo dar 3–4
pasirenkamuosius egzaminus.
Mūsų savivaldybėje daugiausiai
pasirinko anglų kalbos valstybinį
brandos egzaminą 177 (pernai –
167) kandidatai, kurio klausymo,
skaitymo ir rašymo dalį laikys 2
egzaminų centruose, t. y. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijoje ir Trakų Vytauto Didžiojo
gimnazijoje. Taip pat nemažas
skaičius rajono mokyklų kandidatų rinkosi: matematikos
valstybinį brandos egzaminą
162 (2016 m. – 145), istorijos 94
(2016 m. – 119), biologijos 59 (2016
m. – 61), užsienio (rusų) kalbos 55
(2016 m. – 54) kandidatai. Mažiausias pasirinkusiųjų skaičius
mokyklinių brandos egzaminų:
menų (muzikos ir kompiuterių
muzikos technologijų srities)
3, menų (dailės srities) 3, rusų
gimtosios kalbos 5 (2016 m. – 6),
o valstybinių brandos egzaminų:
chemijos 5 (2016 m. – 9), fizikos
10 (2016 m. – 11) ir informacinių
technologijų 13 (2016 m. – 14). Nė
vienas Trakų rajono savivaldybės
kandidatas nepasirinko laikyti
užsienio prancūzų ir vokiečių
kalbos brandos egzaminų.

Balandžio 10–11 dienomis
savivaldybėje ir Lietuvoje vyks
užsienio kalbos (anglų, prancūzų, vokiečių, rusų) valstybinio
brandos egzamino (VBE) kalbėjimo dalis. Užsienio kalbos VBE
kalbėjimo dalyje bus tikrinami
svarbiausi kalbinės komunikacijos gebėjimai. Kandidatai
atsakinės poromis, atlikdami
monologo ir dialogo užduotis.
Jų kalbėjimą vertins mokinių
nemokę mokytojai, kandidatų
atliktys bus įrašomos į kompiuterines laikmenas. Kandidatai
šios dalies rezultatus žinos
po viso užsienio kalbos VBE
egzamino dalies raštu įvertinimo – preliminariai birželio
mėnesį.
Nuo 2016 metų vykdomas
užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) valstybinis
brandos egzaminas pagal savo
struktūrą, tikrinamus mokinių
gebėjimus, atnaujintus vertinimo
kriterijus, vykdymo ir vertinimo
procedūras atitinka Bendruosiuose Europos kalbų mokėjimo,
mokymo ir vertinimo metmenyse apibrėžtus reikalavimus
egzaminams, kurie tikrina B1 ir
B2 kalbos mokėjimo lygius.
Linkime sėkmės visiems kandidatams, pasirinkusiems ir jau
greitai laikysiantiems užsienio
anglų ir rusų kalbų brandos
egzaminų kalbėjimo dalis, vyresniesiems vykdytojams, administratoriams ir vykdytojams, organizuojantiems ir vykdysiantiems
egzaminus bei vertintojams,
vertinantiems mokinių žinias ir
pasiekimus.
Informaciją parengė
Regina ŽUKIENĖ,
Trakų rajono savivaldybės
administracijos Švietimo skyriaus
vyriausioji specialistė

2017 METŲ TRAKŲ RAJONO BRANDOS EGZAMINŲ PAGRINDINĖS
SESIJOS VYKDYMO CENTRAI
Eil.
Nr.

Trakų rajono savivaldybės informacija

Egzaminų tipai

1
1.

2
Anglų kalba,
2017-04-10, 11
(kalbėjimo dalis)
pirmadienis, antradienis
ir
2017-05-20
šeštadienis

3
Valstybinis

2.

Rusų (užsienio) kalba,
2017-04-11, 12
(kalbėjimo dalis)
antradienis, trečiadienis
ir
2017-05-27,
šeštadienis

Valstybinis

3.

Geografija,
2017-06-03,
šeštadienis

Valstybinis

4.

Lietuvių kalba ir literatūra,
2017-06-05,
pirmadienis

Valstybinis

Mokyklinis

Egzaminų centrai (kandidatų skaičius egzamino centre)
Kandidatų, laikančių egzaminus egzaminų centruose,
mokyklų pavadinimai (kandidatų skaičius)
4
1. Trakų Vytauto Didžiojo gimnaziją (66), (100):
1.1. Aukštadvario ž. ū. mokykla (5);
1.2. Aukštadvario gimnazija (11);
1.3. Onuškio Donato Malinausko gimnazija (1);
1.4. Trakų gimnazija (11);
1.5. Trakų gimnazija (eksternai) (4);
1.6.Trakų suaugusiųjų mokymo centras (2).
2. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija(52), (77):
2.1. Lentvario „Versmės“ gimnazija (2);
2.2. Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazija (2);
2.3. Paluknio Longino Komolovskio gimnazija (2);
2.4. Paluknio „Medeinos“ gimnazija (8);
2.5. Rūdiškių gimnazija (11).
Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija (16), (68):
1. Aukštadvario ž. ū. mokykla (2).
2. Aukštadvario gimnazija (1).
3. Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazija (4).
4. Paluknio Longino Komolovskio gimnazija (5).
5. Paluknio „Medeinos“ gimnazija (1).
6. Rūdiškių gimnazija (3).
7. Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija (6).
8. Trakų gimnazija (11).
9. Trakų suaugusiųjų mokymo centras (5).
10. Trakų suaug. mokymo centras (buvę mokiniai) (1).
11. Elektrėnų „Versmės“ gimnazija (6).
12. Elektrėnų sav. Vievio gimnazija (4).
13. Elektrėnų profesinio mokymo centras (3).
Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija (8), (20):
1. Aukštadvario gimnazija (2).
2. Onuškio Donato Malinausko gimnazija (2).
3. Paluknio „Medeinos“ gimnazija (3).
3. Rūdiškių gimnazija (2).
4. Trakų suaugusiųjų mokymo centras (3).
1.Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija (63), (89):
1.1. Aukštadvario ž. ū. mokykla (1);
1.2. Aukštadvario gimnazija (10);
1.3. Onuškio Donato Malinausko gimnazija (4);
1.4. Trakų gimnazija (11).
2. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija (42), (73):
2.1. Lentvario „Versmės“ gimnazija (6);
2.2. Paluknio Longino Komolovskio gimnazija (4);
2.3. Paluknio „Medeinos“ gimnazija (4);
2.4. Rūdiškių gimnazija (17).
1. Aukštadvario žemės ūkio mokykla (45), (58):
1.1. Aukštadvario ž. ū. mokykla (buvę mokiniai) (4);
1.2. Aukštadvario gimnazija (6);
1.3. Onuškio Donato Malinausko gimnazija (3).
2. Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazija (10), (39):
2.1. Lentvario „Versmės“ gimnazija (3);
2.2. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija (19);
2.3. Paluknio „Medeinos“ gimnazija (6);
2.4. Paluknio Longino Komolovskio gimnazija (1).
3. Trakų gimnazija (4), (123):
3.1. Rūdiškių gimnazija (2);
3.2. Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija (6);
3.3. Trakų suaugusiųjų mokykla (107);
3.4. Trakų suaugusiųjų mokykla (buvę mokiniai) (4).
1. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija (50), (66):
1.1. Lentvario „Versmės“ gimnazija (7);
1.2. Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazija (3);
1.3. Paluknio Longino Komolovskio gimnazija (1);
1.4. Paluknio „Medeinos“ gimnazija (5).
2. Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija (57), (96):
2.1. Aukštadvario ž. ū. mokykla (1);
2.2. Aukštadvario gimnazija (11);
2.3. Onuškio Donato Malinausko gimnazija (4);
2.4. Rūdiškių gimnazija (13).
2.3. Trakų gimnazija (7);
2.4. Trakų gimnazija (eksternai) (3).
Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija (39), (94):
1. Aukštadvario gimnazija (5).
2. Aukštadvario žemės ūkio mokykla (1).
3. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija (24).
4. Lentvario „Versmės“ gimnazija (5).
5. Paluknio „Medeinos“ gimnazija (5).
6. Paluknio Longino Komolovskio gimnazija (1).
7. Rūdiškių gimnazija (11).
8. Trakų gimnazija (3).
Aukštadvario gimnazija (1), (13):
1. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija (5).
2. Rūdiškių gimnazija (2).
3. Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija (5).

5.

Matematika,
2017-06-09,
penktadienis

Valstybinis

6.

Istorija,
2017-06-12,
pirmadienis

Valstybinis

7.

Informacinės technologijos,
2017-06-16, penktadienis

Valstybinis

8.

Biologija,
2017-06-19,
pirmadienis

Valstybinis

9.

Lenkų (gimtoji) kalba,
2017-04-03 – 2017-05-18,
2017-06-21,trečiadienis
Rusų (gimtoji) kalba,
2017-04-03 – 2017-05-18,
2017-06-21, trečiadienis

Mokyklinis
I dalis
II,III dalys
Mokyklinis
I dalis
II,III dalys

11.

Technologijos
Iki 2017-05-26
(vertinimo centrų vadovų
patvirtintomis dienomis)

Mokyklinis

1. Aukštadvario gimnazija (6).
2. Aukštadvario ž. ū. mokykla (41).
3. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija (14).
4. Onuškio Donato Malinausko gimnazija (3).
5. Paluknio „Medeinos“ gimnazija (1).
6. Rūdiškių gimnazija (9).
7. Trakų suaugusiųjų mokymo centras (106).

12.

Menai (Muzikos ir kompiuterių
muzikos technologijos)
Iki 2017-05-26 (vertinimo centro
vadovo patvirtintomis dienomis)
Menai (dailė), Iki 2017-05-26
(vertinimo centro vadovo
patvirtintomis dienomis)

Mokyklinis

Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija (1)

Mokyklinis

1. Onuškio Donato Malinausko gimnazija (2).
3. Paluknio „Medeinos“ gimnazija (3).

Rajono vadovai lankysis Trakų seniūnijoje
Rajono savivaldybės vadovai tęsia išvykas po rajono seniūnijas. Kovo 30–31 dienomis jie lankysis Trakų seniūnijos
įstaigose, įmonėse, organizacijose.
Bus bendraujama su seniūnijos gyventojais, gilinamasi į aktualius klausimus, ieškoma problemų sprendimų būdų.
Kovo 30 d. nuo 10:00 val. iki 17:00 val. bus lankomasi Trakų Vytauto Didžiojo ir Trakų gimnazijose, Trakų rajono kūno
kultūros ir sporto centre, Trakų viešosios bibliotekos Vaikų
skyriuje, Trakų rajono jaunimo turizmo ir laisvalaikio centre,
Trakų pradinėje mokykloje, Trakų švietimo pagalbos tarnyboje,
Trakų suaugusiųjų mokymo centre, Trakų lopšeliuose-darželiuose „Ežerėlis“ ir „Obelėlė“, Trakų meno mokykloje, Trakų
kultūros rūmuose, Trakų viešojoje bibliotekoje, Trakų turizmo
informacijos centre.
Kovo 31 d. nuo 13:00 val. bus lankomasi UAB „Trakų paslaugos“, UAB „Trakų autobusai“, Bražuolės lopšelyje-darželyje.
Susitikimas su gyventojais – kovo 31 d. 17:00 val. Trakų
rajono savivaldybės Didžiojoje salėje.

Egzaminų pavadinimai, data

10.

13.

Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija (22), (59):
1. Aukštadvario gimnazija (3).
2. Aukštadvario žemės ūkio mokykla (2).
3. Lentvario „Versmės“ gimnazija (1).
4. Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazija (4).
5. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija (11).
6. Onuškio Donato Malinausko gimnazija (3).
7. Paluknio Longino Komolovskio gimnazija (2).
8. Paluknio „Medeinos“ gimnazija (1).
9. Rūdiškių gimnazija (6).
10. Trakų gimnazija (2).
11. Trakų gimnazija (eksternai) (1).
12. Trakų suaugusiųjų mokymo centras (1).
Trakų gimnazija (15), (30):
1. Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazija (10).
2. Paluknio Longino Komolovskio gimnazija (5).
Lentvario „Versmės“ gimnazija (4), (5):
Trakų suaugusiųjų mokymo centras (1).

* Puslapį parengė Trakų rajono savivaldybės viešųjų ryšių specialistė Sigita Nemeikaitė
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Senieji Trakai: tarp kaimo ir miesto
Atkelta iš 2 p.

patobulinti. Ši jauki, rūpestingai
tvarkoma ir prižiūrima mokykla
yra pavyzdys, kaip per aktyvią
projektinę veiklą galima įgyvendinti ir dideles investicijas,
ir originalius edukacijos projektus. Be to, tai labai sportiška ir
šiuolaikiškai dirbanti ugdymo
įstaiga.
„Mažyliams trūksta vietų!“ –
tuo skundžiasi Senųjų Trakų vaikų lopšelis-darželis. Štai ateinantį
rugsėjį darželį norėtų lankyti dar
26 vaikai, kai priimti įmanoma
tik 10 mažylių. Todėl yra planuojama įrengti darželio grupę
Kęstučio pagrindinėje mokykloje. Be to, šiame darželyje yra ką
paremontuoti, tai akivaizdžiai
matyti ir iš pastato išorės.
Prieš kelerius metus Senuosiuose Trakuose buvo atidaryti
kaimynystėje įsikūrę seniūnijos ir
bibliotekos pastatai, atspindintys
tradicinę šio kaimo architektūrą.

Mokyklos

Rajono vadovai Senuosiuose Trakuose domėjosi ir gerąja patirtimi, ir problemomis

Įkurtuvės jau praeityje, tačiau
čia dirbantys ir šias įstaigas
lankantys žmonės vis dar džiaugiasi jaukiomis, patogiomis patalpomis, malonia aplinka. Juk
daugelis prisimena, kad seniūnija
dar neseniai buvo įsikūrusi apgriuvusiame namelyje su lauko
tualetu.

Galbūt todėl čia gyvenantys
žmonės kartu su rekonstrukcijos,
remonto darbais aktyviai įgyvendina ir ambicingus kultūros projektus. Pernai asociacija „Senųjų
Trakų kaimo tėvų bendruomenė“
surengė ne vieną įdomų renginį,
įsigijo tautinių rūbų, išleido
leidinį apie Senuosius Trakus.

Senųjų Trakų bendruomenė taip
pat įgyvendino du išliekamąją
vertę turinčius projektus.
Aktyvūs, iniciatyvūs gyventojai nepratę gyventi ramiai sudėję rankų, tad vakare vykusiame
susitikime su vadovais turėjo
nemažai klausimų: dėl kelių remonto, apšvietimo, planuojamo

vandentiekio bei nuotekų projekto. Apie pastarąjį projektą
plačiau papasakojo bendrovės
„Trakų vandenys“ direktorius
Romualdas Ingelevičius.
Trakų rajono savivaldybės
informacija
Sigitos Nemeikaitės nuotr.

* Puslapį parengė Trakų rajono savivaldybės viešųjų ryšių specialistė Sigita Nemeikaitė
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Rajoninis pradinių klasių mokinių
lietuvių kalbos konkursas „Aš moku rašyti“

Rajoninis pradinių klasių mokinių lietuvių kalbos konkursas
„Aš moku rašyti“ yra skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. Konkurso tikslai – skatinti mokinius gerai
išmokti lietuvių kalbą, pajusti jos grožį, mokytis taisyklingai
rašyti, pritaikyti rašybos taisykles, ugdyti tautos kultūrą ir istorijos paveldą gerbiantį pilietį, suprantantį ir vertinantį valstybinį,
tautinį ir kultūrinį tapatumą.
Šiemet konkursas buvo organizuojamas jau IX kartą. Kovo 7 d.
į Trakų pradinę mokyklą atvyko
rajono mokyklų ketvirtokai iš
Lentvario pradinės mokyklos,
Aukštadvario mokyklos-darželio ,,Gandriukas“, Rūdiškių,
Onuškio Donato Malinausko
gimnazijų, Senųjų Trakų Kęstučio pagrindinės mokyklos.
Ketvirtokai dalyvavo gimtosios
kalbos diktanto ir viktorinos
konkurse.
Kol mokiniai buvo užimti
diktanto ir viktorinos konkur-

suose, Trakų pradinės mokyklos
mokytojas metodininkas Girėnas
Širbinskas dalijosi gerąja metodine patirtimi su rajono pradinių
klasių mokytojais praktikume
,,Mokinių saviraiškos skatinimas
dailės pamokose”. Praktikumo
metu mokytojai nagrinėjo ir
aptarė mokinių darbus, susipažino su netradiciniais mokinių
kūrybiškumo ugdymo metodais
ir būdais.
Diktanto konkurse I vietą laimėjo Trakų pradinės mokyklos
mokinys Aurimas Ramanauskas

I–III vietų nugalėtojai

(mokyt. Violeta Filonova), II vietą –
Trakų pradinės mokyklos mokinė
Ieva Suščinskytė (mokyt. Ramunė

Užs. Nr. 184

Bikauskienė), III vietą – Onuškio
Donato Malinausko gimnazijos
ketvirtokė Kamilė Glebutė (mokyt.
Milda Verseckienė).
Viktorinos konkurse I vietą iškovojo Trakų pradinės mokyklos
komanda: Aurimas Ramanauskas, Ieva Suščinskytė, Kristupas
Kiršis, Vaidilė Budvydaitė. II
vietą pasidalijo 2 komandos –
Lentvario pradinės mokyklos
(Aurėja Kolenda, Gabriela Šalkovska, Gabrielė Sava, Jokūbas
Sartanavičius) ir Aukštadvario
mokyklos-darželio ,,Gandriukas“
(Kastytis Orlavičius, Paulius Malijauskas, Gabrielė Mozolevskytė,
Elinga Stankevičiūtė) komandos.
III vieta atiteko Rūdiškių gimnazijos komandai (Saulė Šapogaitė,
Reigardas Kiseliovas, Nojus Valaitis, Gabija Kasilovskytė).

Konkurso nugalėtojai buvo
apdovanoti Trakų Švietimo pagalbos tarnybos diplomais ir
asmeninėmis dovanėlėmis, dalyviai – Trakų pradinės mokyklos padėkos raštais ir užrašų
knygutėmis bei trispalvėmis
plunksnomis.
Atsisveikinant Trakų pradinės mokyklos mokiniai ir jų
mokytojos padovanojo nuotaikingą koncertą, skirtą Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo
dienai paminėti.
Irena NEVEDOMSKIENĖ,

Trakų pradinės mokyklos
direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

Ramunė KARLONAITĖTURČINAVIČĖ,

Trakų švietimo pagalbos
tarnybos metodininkė

Pavasaris

Pralenda per storiausią sieną.

Šioje žemėje iš kiemo
Mes išvarėme žiemą.
Pilki debesys ir eurai
Suranda mus šviesiausią dieną.
Pavasaris ir kiaurai

Dar šaltas lietus.
Gyvenimas iš balto žiedo.
Pro užkeltus vartus
Pavasaris ant žalio kiemo.
Vytautas VILKIŠIUS
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Trakų rajono biure teikiamos
naudingos paslaugos



Skaitytojų laiškai

Tremtinių ataskaitos ir tikėjimas

LŽŪKT Trakų r. biuras sėkmingai
užbaigė praėjusių metų darbus. Šie
metai taip pat aktyvaus bendradarbiavimo su klientais laikas – teikiamos
jiems reikalingos paslaugos, konsultacijos, organizuojami mokymai
ir atsižvelgus į klientų poreikius
planuojama biuro veikla.
XXIV suvažiavime pasisakė Seimo
Pirmininkas Viktoras Pranckietis

Sutvarko ūkio apskaitą
Dėl apskaitos tvarkymo į rajono biurą gali kreiptis ir ūkininkai,
ir mažos ar vidutinės įmonės,
vykdančios bet kokią veiklą, PVM
mokėtojai, kurie turi deklaruoti
gautas pajamas, pelną ir sumokėti
jiems priklausančius mokesčius.
Ūkių apskaitą tvarkančios
konsultantės Rita Zajankauskienė, Mariana Žilionienė ir Gražina
Vorošilinienė puikiai supranta, ko
iš jų tikisi klientai, todėl apskaitą
sutvarko laiku ir pagal įstatymus.
Joms labai svarbu teisingai apskaičiuoti mokesčius, pateikti reikalingas deklaracijas, formas VMI,
Sodrai ar kitoms institucijoms ir
priminti klientams apie artėjantį
mokesčių mokėjimą, dokumentų
teikimo, atsiskaitymų su kitomis
organizacijomis terminus. Jos atstovauja klientams įvairių tikrinimų
metu, konsultuoja buhalteriniais,
finansiniais ir mokesčių klausimais. Apskaitos tvarkymo paslauga apdrausta civilinės profesinės
atsakomybės draudimu.

Paslaugos augalininkystės
ūkiams
Biuro vadovas, augalininkystės konsultantas Albertas Malašauskas padeda žemdirbiams
užsipildyti visus privalomus dokumentus – Augalų apsaugos,
Trąšų naudojimo apskaitos, Ekologinės gamybos ūkio veiklos
žurnalus. Jis rengia ekologinio
ūkio sertifikavimo dokumentus.
Prireikus nuvažiuoja į kliento ūkį ir
paima dirvožemio, grūdų ėminius.

Trakų r. biuro komanda buvo įvertinta už puikius 2016 m. rezultatus. Nuotraukoje – biuro vadovas Albertas Malašauskas (kairėje) su įstaigos direktoriumi
Edvardu Makeliu

Vadovaudamiesi jų duomenimis,
ūkininkai gali subalansuoti tręšimą, pasirinkti optimalų derliaus
nuėmimo laiką, sėjomainą ir kt.
Prasidėjus augalų vegetacijai, konsultantas stebi pasėlius ir teikia
nešališkus patarimus.
„Viena svarbiausių teikiamų
paslaugų – tręšimo plano sudarymas naudojant ir mineralines,
ir organines trąšas. Ūkis, turėdamas tręšimo planą, atitiks aplinkosaugos reikalavimus, išvengs
galimų sankcijų išmokoms ar
administracinių nuobaudų“, –
akcentavo augalininkystės konsultantas.

Padeda įsisavinti ES paramą
Ekonomines paslaugas teikia
konsultantė Gražina Vorošilinienė.
Ūkininkai kreipiasi į ją, jei reikia
verslo projekto ar užpildyti paraišką ES paramai gauti, suorganizuoti
pirkimų konkursą, parengti mokėjimo prašymą, pateikti informaciją apie projekto įgyvendinimo
eigą, užpildyti projekto metinę ir

galutinę ataskaitas, įvertinti ūkio
ekonominį gyvybingumą. Ji turi
ES paramos projektų rengimo
patirties, žino naujausius reikalavimus. Verslo planai rengiami specializuota, nuolat atnaujinama ir
vieninga kompiuterine programa,
užtikrinančia klientų duomenų
saugumą.
Klientai į biurą gali kreiptis ir
dėl gyvulininkystės, darbų saugos, miškininkystės paslaugų. Jas
suteiks kitų rajonų biurų specializuoti konsultantai arba centrinės
buveinės skyrių specialistai.
Planuojant verslą, būtina galvoti apie ilgalaikę perspektyvą.
Visko aprėpti pačiam – neįmanoma, todėl kreiptis į nešališkų specialistų komandą – geras
sprendimas. Lietuvos žemės ūkio
konsultavimo tarnybos (LŽŪKT)
Trakų r. biuro konsultantai kviečia
drauge planuoti verslo sėkmę.
Dėl išsamesnės informacijos į
biuro vadovą A. Malašauską galima
kreiptis tel. 8 620 15 306.
Jolanta Dalia ABARIENĖ
Užs. Nr. 210

Miškų ūkis
Planuojant pavienių medžių
ar didesnio miško ploto kirtimą,
būtina pasidomėti to miško flora
ir fauna, nes gamtos tausojimas –
neatskiriama šiuolaikinės miškininkystės dalis. Pavasarį bundant
gamtai prasideda gyvūnų veisimosi periodas, todėl ramybės periodui užtikrinti nustatyti atitinkami
ūkinės veiklos miške ribojimai.
Miško kirtimų taisyklėse numatyta, kad apsauginiuose (III miškų
grupės) ir ūkiniuose (IV miškų
grupės) miškuose jaunuolynų
ugdymo kirtimas draudžiamas
nuo balandžio 1 d. iki birželio
1 d. Retinimo ir einamieji kirtimai
(taip pat medienos ištraukimas)
draudžiami nuo gegužės 1 d. iki liepos 1 d. II grupės (specialios paskirties) miškuose, saugomų teritorijų
III miškų grupės (apsauginiuose)
miškuose bei nacionalinių parkų IV
A miškų grupės miškuose kirtimai
draudžiami nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 d. Aplink retųjų paukščių
lizdus ugdomieji, sanitariniai ir
specialieji (išskyrus kraštovaizdžio formavimo) miško kirtimai
nevykdomi nuo balandžio 1 d. iki

Kovo 18 d., šeštadienį, šių eilučių rinkėjas ir Lentvario tremtinių
pirmininkas buvo išvykęs į XXIV
Kaune įvykusį tremtinių ataskaitinį
suvažiavimą, o sekmadienį lankėsi
Ukmergėje, kur ataskaitiniame
susirinkime susitiko su miesto
tremtiniais.
Minčių daug. Ir įvairių. Viena
aišku, kad Lietuvos tremtinių judėjimas yra stiprus ir tautiškai veikiantis, todėl jį vadinkime politiniu,
o ne visuomeniniu. Pavyzdžiui,
Ukmergės tremtiniai pasipildo

Kovo 19 d. Ukmergės kultūros rūmuose išsamų ir iliustruotą pranešimą
apie 2016 m. nuveiktą darbą skaitė
miesto tremtinių pirmininkė Aldona
Kalesnikienė

naujais nariais, leidžia atsiminimų
knygas ir glaudžiai bendrauja su
savo vaikais ir anūkais, puoselėdami jiems Tėvynės ir Dievo meilės
didų jausmą, be kurio pilietis netenka tikėjimo, o ir duonos.
Daugiau nuotraukų apie tai rasite socialiniame tinkle „Facebook“,
Jono Davydono paskyroje.
Jonas POČEPAVIČIUS
Autoriaus nuotr.

Trakų Salos pilyje atidaroma
paroda „Tarp dinozaurų
ir glamūro“
Atkelta iš 1 p.

Pasak R. Ničajienės, dirbant su
gintaru, kyla daug emocijų, ateina
labai stiprus suvokimas, kad nevalia sugadinti jo natūralaus grožio:
gintaro negalima pjaustyti, gręžti,
poliruoti... geriau pagarbiai, atsargiai, bet tvirtai apkabinti jį metalu...
Taip gimė priešistorinis gyvūnas,
laivas, angelas...
R. Ničajienė meninio metalo
komponavimo įgūdžių įgijo studijuodama Telšių taikomosios dailės
technikume (1989), juos tobulino
Vilniaus dailės akademijoje (1994).
Menininkė dalyvauja parodose
nuo 1989 m. Ji yra „Auksinio scenos kryžiaus“, proginių monetų
projektų, daugelio valstybinių reprezentacinių dovanų (su gintaru,
sidabru, granitu) autorė.
A. Vaičekauskas baigė Telšių
taikomosios dailės technikumą

(1989), kur studijavo meninį metalo apdirbimą. Daug metų jo
profesinė veikla susijusi su medalių, ženkliukų, apdovanojimų
projektavimu ir gamyba. Nuo
2001 m. jis vadovauja UAB „Metalo forma“. A Vaičekauskas yra
LR Prezidento penkių laipsnių
ordino „Už nuopelnus Lietuvai“
autorius. Jis pagal išlikusius duomenis atkūrė Vilniaus universiteto
rektoriaus skeptrą, sukūrė LR užsienio reikalų ministerijos garbės
ženklus „Lietuvos tūkstantmečio
žvaigždė“ ir „Lietuvos diplomatijos žvaigždė“, daug kitų reprezentacinių darbų. Tarp jų – paveikslų
ciklą istorine tematika „LDK pilys
paveiksluose.”
Brigita BALČYTIENĖ,

Trakų istorijos muziejaus Ryšių su
visuomene ir edukacijos sk. vedėja

Patarimai susiruošusiems malkauti
rugsėjo 1 d. Aplink jūrinių ir kilniųjų erelių lizdavietes minėti kirtimai nevykdomi nuo vasario 1 d.
iki rugsėjo 1 d. Pagrindiniai ir
kraštovaizdžio formavimo miško
kirtimai aplink saugomų paukščių
lizdavietes ir kurtinių tuokvietes
bei jų apsaugos zonas, draudžiami
visus metus.
Konkrečioje miško savininko
valdoje gali būti ir kitų apribojimų, apie kuriuos galima sužinoti
Valstybinės miškų tarnybos teritoriniuose poskyriuose pagal
miško valdos buvimo vietą.
Kertant medžius miške, taip
pat reikia nepamiršti ir lankytojų, pavyzdžiui, medžiotojų
ar aktyvaus poilsio entuziastų.
Ypatingas atsargumas būtinas
planuojant medžių kirtimą netoli
gyvenviečių.
„Miško darbų saugos taisyklės
DT 1 – 96“
Saugų darbą visų nuosavybės
formų miškuose reglamentuoja
„Miško darbų saugos taisyklės DT
1 – 96“. Tai – pagrindinis dokumen-

tas, kurio reikalavimai privalomi
tiek fiziniams, tiek juridiniams
asmenims, vykdantiems medienos ruošos darbus. Kalbant apie
medienos ruošą privačiose miškų
valdose, miško savininkams dažnai
kyla klausimas, ar reikia miško savininkui, susiruošusiam padirbėti
motoriniu pjūklu savo miško valdoje, turėti medkirčio pažymėjimą?
Ar jam būtina turėti pagalbines vertimo priemones, apsauginį šalmą,
medkirčio apsauginius drabužius
bei avalynę? Taisyklėse pažymima, kad „Asmenims, neturintiems
reikiamos profesinės kvalifikacijos,
<...> neturint tam darbui numatytų apsauginių drabužių bei kitų
apsaugos priemonių, draudžiama
leisti dirbti“. Draudimas ir nuostata aiškūs, tačiau ne visi privačių
miškų savininkai laikosi jų, o
taupydami pinigus apsauginėms
priemonėms, rizikuoja savo sveikata ir net gyvybe.
Svarbiausia saugumas
Prieš pradedant darbą motoriniu pjūklu, privalu išklausyti

kursus medkirčio pažymėjimui
gauti. Svarbu išstudijuoti turimo
motorinio įrenginio naudojimo
instrukciją.
Patartina miške dirbti ne pavieniui, jei tik yra galimybė, dirbti
reikėtų bent dviese, turėti telefoną, vaistinėlę. Jei pagalbininko
neturite, reikėtų palaikyti ryšį
telefonu su artimaisiais. Papildomi rizikos veiksniai – stiprus
vėjas, rūkas. Pavojinga zona apie
pjaunamą medį laikomas dukart
jo aukštis, tai yra maždaug 50
metrų. Į šią zoną, kurioje dirba
pjūklininkas su padėjėju, be jų
leidimo pašaliniai asmenys neturėtų įžengti.
Pirmiausia kiek galima žemiau daroma įpjova toje medžio
pusėje, į kurią medis bus verčiamas. Pagrindinis pjūvis daromas
iš kitos pusės tame pat lygyje ar
truputį aukščiau. Kad medžio
virtimas būtų kontroliuojamas,
būtina palikti nenupjautą bent
1/10 medžio storio užtūrą. Taip
įprastai nuleidžiamas medis, tačiau miške visada yra pavojingai
įkibusių, pavirtusių, įlūžusių

medžių, todėl prieš pradedant
dirbti būtina pasidomėti ir sudėtingesniais medžio nuleidimo
būdais. Labai svarbu rūpestingai
suplanuoti medžių pjovimo darbus, kad būtų išvengta traumų,
prieš pradedant pjauti būtina
išsivalyti aplinką, pasiruošti
atsitraukimo takus. Medžiui
pradėjus virsti, galimi įvairūs
netikėtumai: krenta nulūžusios šakos, lūžta kiti medžiai
ar pjaunamas medis atitrūksta
nuo kelmo, paslysta į pjovėjo
pusę, todėl tinkamas pasiruošimas miško ruošos darbams
bei apsaugos priemonės padės
išvengti nelaimingų atsitikimų.
Kad būtumėte saugūs miške,
žinias galite pasitikrinti patys.
Kviečiame atlikti „Testą kaip
saugiai atlikti miško darbus“,
kurį rasite Valstybinės darbo
inspekcijos interneto puslapio
www.vdi.lt rubrikoje „Metodinės rekomendacijos“.
Parengė Lietuvos miško
savininkų asociacija
Aplinkos ministerijos užsakymu
Užs. Nr. 214
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Visuomenė svarsto apie prekybos centro statybą prisidengiant Trakų autobusų stoties rekonstrukcija

Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija prašo nedelsiant
stabdyti Kultūros paveldo departamento Pirmosios nekilnojamojo
kultūros paveldo vertinimo tarybos aktą, kuriuo sumažinta pietinė
Trakų senamiesčio dalis
Atkelta iš 1 p.

panoramoje, o šioje teritorijoje
saugomi „atskiri senamiesčio urbanistinės ir gamtinės struktūros
elementai“. „Kaip įgyvendinti
ir ar apskritai įmanoma įgyvendinti šiuos specialiojo plano
reikalavimus, nėra pasisakyta“, –
pažymi TINP direkcija. Taip pat
nurodyta, kad nors KPD nėra
pakeitęs Trakų senamiesčio ribų
LR įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir vadovautis 201602-06 aktu nėra pagrindo tam
manyti, tačiau KPD „jau vykdo
viešojo administravimo funkcijas
minėtos žinybinės tarybos akto
pagrindais, tokiu būdu naikinant
Trakų istorinį nacionalinį parką ir
kurstant viešą konfliktą.“
Kai kurių 2016-02-06 akto
priedų turinys, kai pažymi TINP
direkcija, grubiai ir iš esmės
prieštarauja TINP ir jo specialiųjų
planų reikalavimams, sudarydamas galimybę kultūros paveldo
vietovę – Trakų senamiestį –
„tvarkymo darbų metu“ smarkiai paaukštinti ir sutankinti.
„Pažymėtina, kad projektuotojai
ir užsakovai jau lankėsi Trakų
istorinio nacionalinio parko direkcijoje, mojuodami „naujuoju
reglamentu“ ir reikalaudami
leisti projektuoti ir statyti, būtent,
pagal jį, o ne pagal LR Vyriausybės nutarimais bei įstatymais
patvirtintus reglamentus. Vien
dėl šios priežasties būtina skubiai persvarstyti 2016-02-06 KPD
prie Pirmosios tarybos aktą Nr.
KPD-RM-627/1 ir ištaisyti jame

Skaitytojų laiškai
Tai bus pesimistinis rašinys.
Kovo 6 d. skaudama širdimi į
Trakų r. savivaldybę, į prekybos
centro „Rimi“ projekto pristatymą, vėlavau pusvalandį, nes važiavau po darbo iš Vilniaus. Kai
pasiprašiau žodžio, pirmoji tema
ir buvo, deja, Trakai iš miesto
bendruomenės virto mikrorajonu, tokiu, kaip Karoliniškės
ar Lazdynai. Nebeliko (o gal ir
nelabai buvo?), kad ir nedidelio
gyventojų branduolio, kuriam
rūpėtų šis tas daugiau nei matosi pro buto langą. Ir kuris būtų
rimtas savivaldybės partneris.
Grįžtam iš Vilniaus ir randam
darbus padarytus – projektus
patvirtintus, medžius nukirstus.
Likom tokiais kaip ir nemokytais
baudžiauninkais, tikinčiais, kad
kažkas didesnis ir protingesnis
nuspręs teisingai – ar Trakų
istorinis nacionalinis parkas, ar
miesto valdžia.
Trakai išskirtiniai ne tik todėl,
kad tai senoji sostinė su pilimis
ir gražiais ežerais, bet ir todėl,
kad istorijos žirklėmis karpytas
kraštas neturi tvirtos senųjų gyventojų bendruomenės. Trūksta
pasididžiavimo savo miesto

esančias klaidas“, – rašoma TINP
direkcijos rašte.
Atkreiptas dėmesys ir į tai,
kad 2016-02-06 akte dėl nenurodytų motyvų atsisakyta dalies tyrimų ir duomenų, kurie
buvo pateikiami ankstesniuose
aktuose, nors savo esme aktas
pretenduoja į išsamius duomenis
apie konkrečią kultūros paveldo
vietovę. „Šie dokumentai (…) nebenurodomi, nepasisakant, kodėl
jie yra nebeaktualūs. Gal dėl to,
kad, būtent, šie tyrimai patvirtina
vertingąsias Trakų senamiesčio
17114 pietinės ribos savybes
ir šios teritorijos reikšmę visai
kultūros vertybės teritorijai?“ –
klausia TINP direkcija.
Taip pat nurodoma, kad 201602-06 akte nepateikti duomenys
apie istorinės inžinerijos paveldą,
dalinai išlikusį ir aiškiai identifikuojamą Trakų senamiesčio
pietinės dalies teritorijoje – Trakų
pylimą, apie kurį savo naujausiame straipsnyje pakartotinai
pranešė archeologė Birutė Lisauskaitė (Trakų žemė, 2017
m. kovo 10 d. Nr. 10 (956), p.
5). TINP direkcija pažymi, kad
2016-02-06 akte „jokių duomenų
apie „Trakų pylimą“ – gynybinės paskirties inžinerinį įrenginį
Vytauto g. 82-88 ir Birutės g.
52, Trakuose, – nepateikta, juo
labiau nenurodoma, kad šis gynybinis įrenginys drauge su šalia
buvusia stačiatikių Skaisčiausios
Dievo Motinos Gimimo cerkve
ir vienuolynu, stovėjusiais ant
kalvos Bernardinų (Lukos) ežero ir dabartinės Bernardinų g.

Trakų autobusų stoties vaizdas, 2017 m. kovo mėn.

aplinkoje, sudarė bendrą gynybinės sistemos kompleksą“, todėl
„išbraukus iš Trakų senamiesčio
17114 teritorijos didelę senamiesčio dalį, buvo galutinai suardytas
šio fragmentiškai išlikusio gynybinio komplekso vientisumas, o
tai nesiderina tiek su europietiškais holistinio paveldo apsaugos
principais, tiek su Trakų istorinio
nacionalinio parko tikslais.“
Taip pat pažymėta, kad 201602-06 akte nutylima ir ypač
reikšminga Trakų senamiesčio
pietinės dalies vertingoji savybė –
istorinis pobūdis. Atkreipiamas
dėmesys į minėtame B. Lisauskaitės straipsnyje pateiktą informaciją, kad, būtent, pietinėje Trakų
senamiesčio dalyje stovėjusioje
stačiatikių Skaisčiausios Dievo
Motinos Gimimo cerkvėje „<...>
Lietuvos didysis kunigaikštis

Vytautas apsikrikštijęs Aleksandro vardu“ ir kad „cerkvė
ir vienuolynas visada priklausė
Lietuvos didiesiems kunigaikščiams, kurie vis kartodavo ankstesnes privilegijas išskirdami
ją iš metropolito pavaldumo“,
t. y., šis objektas buvo svarbus
valstybiniu lygmeniu, kadangi
atliko viešąsias valstybės centro
Trakuose gynybos ir viešosios
politikos funkcijas. Nurodoma
ir kita istorinė vertė, susijusi su
faktu, kad 1988 m. sovietmečio
nomenklatūrai pradėjus kalvoje
daugiabučių gyvenamųjų namų
statybos darbus, Trakų bendruomenės ir plačiosios Lietuvos
visuomenės atstovai pirmą kartą
viešai pasipriešino nomenklatūriniams valdžios poreikiams
Trakų senamiestyje, o Romualdo Lanko (1940–2010) suburto

judėjimo „Gelbėkime Trakus“
iniciatyva 1988 m. birželio 21 d.
įvyko pirmasis Sąjūdžio mitingas
prie Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos“ (žr. http://www3.
lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_
r=5810&p_d=98149&p_k=1).
„Šio mitingo pasekmė – sovietinės nomenklatūros pradėti statyti
pastatai Trakų senamiesčio pietinėje dalyje buvo demontuoti ir ilgam,
iki pat 2016-02-06, buvo įtvirtinta
būtinybė ir pagrindas saugoti šią
senamiesčio teritoriją kaip sudėtinę
istorinio Lietuvos kraštovaizdžio
Trakuose dalį. Šis visuomenės pasipriešinimas „valdžiai“ ir viešo intereso faktinis apgynimas yra pirmas iškilus ir iki šiol nepakartotas
naujausiųjų laikų paveldosaugos
istorijos paminklas, taip pat tai –
Lietuvos visuomenės išsilaisvinimo, išdrąsėjimo, demokratijos
pradžiamokslio paminklas Trakuose“, – pažymi TINP direkcija,
nurodydama, kad šie išskirtinės
reikšmės istoriniai įvykiai, liudijantys apie Trakų senamiesčio pietinės dalies svarbą in situ ir visoje
valstybėje, patvirtina ne tik siaurai
suvokiamos „taškinės“ apsaugos,
bet ir individualių apsaugos zonų
būtinybę.
Rasa KALINAUSKAITĖ,

Seimo nario Naglio Puteikio
padėjėja

Trakų istorinio nacionalinio
parko direkcijos raštas kartu su
straipsniu viešinamas internetinėje
svetainėje www.traku-zeme.lt, skiltyje „Gelbėkim Trakus“.

Ar pinigų galia beribė?
išskirtinumu. Tai – ne tik daugiabučiai, kuriuose mes gyvenam.
Nėra kam paimti už rankos tų,
kurie dirba tik trumpalaikei
perspektyvai ir paklaust, ar tai
vienintelis būdas.
Savivaldybės pavadinimas,
kiek pamenu, reiškia, kad mes
savo miestą valdom per savivaldybę. Deja, savivaldybė valdosi pati
be mūsų. Atsakomybė dėl to, kad
nustojome domėtis savo miestu,
jo dabartimi ir ateitimi, tenka
ir mums. Ar ne per vėlu dabar
reikšti nuostabą ir pasipiktinimą
tuo, ką savivaldybė ketina įsileisti
į Trakus, kai matai, koks suderintas ir teisiniais šarvais aprūpintas
buldozeris įvažiuoja. Iki šiol tokias
istorijas matėm iš tolo – Kauno
Nemuno krantinės užstatymą,
nuolatinį spaudimą Neringos valdžiai dėl SPA ir kitų statybų.
Klausimas kyla ne vienas.
Ar darnios teisininkų ir „rekonstrukcijos“ propaguotojų
gretos nesukelia minčių, kad
projektui įvykdyti suburta stipri
kariuomenė? Jei viskas vyksta
pagal įstatymus, tai kam tiek
jėgų eikvojama būgnams ir ginkluotei? Ar visi girdėjo, kad tą

vakarą jau buvo ištartas žodis
NETESYBOS?
Kodėl nebuvo konkurso?
Ar tikrai tiekėjai važiuos į
parduotuvę mažais sunkvežimiais ir tik dukart per dieną? Kokiam dokumente tai parašyta? Ar
projekto stūmėjai laiko trakiečius
protiškai neįgalius, kad švelniai
šypsosi ir aiškina, kad aplinkai
poveikio nebus, nes parduotuvėje nebus 50 nuomininkų.
Kodėl įsileidžiamas objektas, kuris tikrai labai padidins
automobilių judėjimą Trakuose,
triukšmą ir taršą?
Kam tada apvažiavimas,
kuris bus tiesiamas? Kodėl nesekama gerais pavyzdžiais – teismo
pastatais, turgaviete? Argi neaišku, kad tai teigiami pavyzdžiai.
Kodėl mes kažkaip iškentėjom
savo varganą turgavietę, gerą paskutinį dešimtmetį buvusią viešu
tualetu ir purvynu, ir nenumirėm
iš gėdos? Jau tolimiausi Lietuvos
užkampio kaimai turgavietes buvo
susitvarkę, mes labai vėlavome,
bet turime jaukų kampą, o ne logistikos sandėlius su rampomis.
O apšepusi stotis staiga tapo
nepakeliama gėda, kuriai nu-

plauti reikia nei daug, nei mažai –
didelė didelė parduotuvė? Kodėl
negalima palaukti, paskelbti moratoriumą nebūtinoms išlaidoms –
gal kokioms šventėms, iliuminacijoms – ir susitaupyti tikram
stoties remontui – dviem Kalėdų
senelio namukams ir autobusų
aikštės asfaltui?
Trakai nėra nei Vilnius, nei
Kaunas, nei Šiauliai, kur kertasi daug autobusų maršrutų.
Autobusų stotis nėra kosminio
svarbumo pastatas. Nereikia čia
didelių laukimo salių.
Ar mums jau neberūpi išsaugoti ne tik Trakų pilį, bet ir
šimtmečius iki mūsų išbuvusį
kraštovaizdį?
Ar nematome, ką aplink fotografuoja ir dėl ko aikčioja japonai
ir prancūzai, lankantys Trakus?
Ar per maža vertybė yra Trakų paežerės, kur galima vaikščioti ir džiaugtis perinčiais vandens
paukščiais?
(Mes irgi turime savo gulbes –
aptarime gulbės buvo minimos,
tik kitos, Žuvinto)
Taip, statyti – reiškia vystyti
ekonomiką, bet kur tada tie ežerai ir takai?

Ko sulauksime toliau – juk
bus ir internato, ir buvusio partijos komiteto, ir kino teatro
rekonstrukcijos. Kokie dangoraižiai užaugs vietoj jų?
Labai juokinga, kad aptarimo įraše mano kalbelės liko tik
pabaiga, didžioji dalis buvo be
garso. Užtrukau atkurdama, ką
kalbėjau, ir rašau ne visai tai,
bet beveik viską jau išsakė dr.
Edis Kriaučiūnas („Sovietinis
šiuolaikiškumas XXI amžiaus
Trakuose“, Trakų žemė, 2017 m.
kovo 17 d., Nr. 11 (957)). Puikus
straipsnis.
Klausydama projekto autorių, o ypač teisininko, jaučiausi
tokia bejėgė. Ar pinigų galia yra
beribė?
Ar iškils Trakų vartai – labai
brangia nendrių imitacija dekoruota parduotuvė ? Turbūt iškils,
pažiūrėjus, kaip kyla organizuota
banga projekto oponentams suniekinti ir sumenkinti.
Ir stovės kaip simbolinis paminklas stropiai naikinamoms
miesto pakrančių nendrėms.
Rūta LUKOŠEVIČIŪTĖ,
Trakų miesto gyventoja
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Karaimų tautinės tapatybės išsaugojimas

Netiesioginis amžininkų susitikimas
Kovo 10 d. Vilniaus universiteto Pranciškaus Smuglevičiaus salėje visuomenei buvo pristatyta 2016 m. pabaigoje išleista XX a.
azerbaidžaniečių literatūros klasiko rašytojo Džalilo Mamedkuluzadės (1869–1932) apsakymų rinktinė „Nerimas“. Apsakymus ir vieną
rinkinyje spausdinamą pjesę į lietuvių kalbą išvertė Irena Aleksaitė ir Mahiras Gamzajevas, o knygos viršelyje pažymėta ir Azerbaidžano
mokslų akademijos viceprezidento, Nizami literatūros instituto direktoriaus akademiko Isos Habibeili pavardė, nes jis buvo šios knygos
išleidimo iniciatorius ir parašė įvadinį straipsnį apie autorių.
Į knygos pristatymą iš Baku atvyko ir renginyje kalbėjo Azerbaidžano mokslų akademijos tikrasis
narys, Humanitarinių mokslų
skyriaus akademikas-sekretorius,
Azerbaidžano mokslų akademijos
Mehmedo Fuzuli rankraščių instituto direktorius Teimuras Kerimli
ir Azerbaidžano Respublikos Prezidento administracijos Užsienio
ryšių skyriaus vedėjo pavaduotojas, ekonomikos mokslų daktaras
Arastu Habibeili. Pristatymą surengė Azerbaidžano Respublikos
ambasada, Vilniaus universitetas
ir Lietuvos azerbaidžaniečių bend
rija. Be minėtų asmenų renginyje
dalyvavo Lietuvos mokslų akademijos prezidentas akademikas
Valdemaras Razumas, Lietuvos
mokslo akademijos Vrublevskių
bibliotekos direktorius Sigitas
Narbutas, LR Seimo nariai Valerij
Simulik, Kęstutis Masiulis, Mantas
Adomėnas, Vilniaus universiteto
rektorius akademikas Artūras Žukauskas, Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės direktorė Vida Mont
vydaitė, Tautinių bendrijų namų
direktorė Alvyda Gedaminskienė,
žurnalistai, visuomenės veikėjai
ir kiti garbūs svečiai. Pristatant
XX a. azerbaidžaniečių literatūros
klasiko Džalilo Mamedkuluzadės
knygą be aukščiau minėto svečio iš
Baku kalbėjo Azerbaidžano Respublikos ambasadorius Lietuvos Respublikoje Hasanas Mammadzada,
Vilniaus universiteto rektorius
akademikas Artūras Žukauskas,
Vilniaus universiteto bibliotekos
direktorė Irena Krivienė, Azerbaidžaniečių bendrijos Lietuvoje
pirmininkas Mahiras Gamzajevas
ir šių eilučių autorė. Taip pat buvo
perskaitytos vertėjos Irenos Aleksaitės refleksijos apie rašytoją ir
vertimus „Paralelės“.
Kadangi naujas dalykas pap
rastai geriausiai pažįstamas per
analogiją, beveik visi kalbėjusieji
ir ieškojo Džalilo Mamedkuluzadės kūrybos paralelių lietuvių
literatūroje. Pasirodo, jų iš tiesų
būta – tai tuo pačiu metu XX a.
pradžioje kūrę ir Vincas Kudirka,
ir Julija Žemaitė, ir Jonas Biliūnas.
„O pažinus kitų tautų Kudirkas, –
kaip sakė Vilniaus universiteto

Šmaikštuolio Mollos Nasredino pasakojimai
Kaip jau minėta, Molla Nasredinas, kai kur vadinamas Chodža
Nasredinu, šmaikščiais žodžiais nuolat demonstruoja ypatingą išradingumą ir visada tampa situacijos nugalėtoju. Tie pasakojimai gali būti
vadinami ir anekdotais, ir sakmėmis. Galima sakyti, kad tai Nasredino
pasakojimai, ir galima teigti, kad tai pasakojimai apie Mollą Nasrediną.
Žodžiai „Molla“ ir „Chodža“ tiurkų kalbose reiškia mokytojas. Taip
folkloro herojui reiškiama ypatinga pagarba už jo išmintį ir nenuilstamą
sąmojų. Čia pateikiame kelis Nasredino pasakojimų pavyzdžius.
JJJ
Kartą keldamas vieną mokslininką per sraunią upę Molla Nasredinas ištarė gramatiškai neteisingą frazę.
– Ar tu niekada nesimokei gramatikos? – paklausė mokslininkas.
– Ne.
– Vadinasi, tu netekai pusės gyvenimo.
Po valandėlės Nasredinas kreipėsi į savo keleivį:
– Ar tu mokeisi kada nors plaukti?
– Ne, o ką?
– Vadinasi, tu netekai viso gyvenimo – mes skęstame!

Kovo 10 d. Halina Kobeckaitė su akad. Teimuru Karimli apsilankė Trakuose

rektorius, – gali mažėti ir barjerai
renkantis studijas svetur.“ Iš tiesų, labai svarbu geriau ir giliau
pažinti kitas kultūras, norint, kad
įvairių tautų ryšiai taptų glaudesni, kad būtų įveikiamos įvairios
fobijos. Nors mes dažniausiai pabrėžiame kūrybos ar šiaip kokio
reiškinio ypatingumus, rašytojų
savitumą, išskirtinumą, įdomu
surasti ir bendrybių, sąsajų, kartais gal tik pamąstyti apie tokių
sąsajų galimybes, numanyti ar
įsivaizduoti jas buvus.
Prieš porą savaičių drauge su
svečiais iš Azerbaidžano lankantis Hadži Serajos Chano Šapšalo
karaimų kultūros muziejuje Trakuose man šovė į galvą ši mintis.
Kodėl? Ogi todėl, kad Džalilas
Mamedkuluzadė ir Seraja Šapšalas tuo pačiu metu gyveno Tebrize: pirmasis 1906 m. ten pradėjo
leisti satyrinį žurnalą „Molla Nasredinas“, o antrasis buvo Irano
sosto įpėdinio Muchamedo-Ali
patikėtinis ir iki 1906 m. gruodžio
mėn. taip pat gyveno Tebrize.
Nors neturime jokių įrodymų,
kad Seraja Šapšalas būtų skaitęs
Džalilo Mamedkuluzadės (beje,
ir pasivadinusio slapyvardžiu

Molla Nasredinas) kūrybą, bet
tokią prielaidą, žinodami jo išprusimą ir domėjimąsi azerų kultūra,
galime padaryti. Būtent, 1935 m.
Seraja Šapšalas Krokuvoje išleido
studiją apie azerbaidžaniškosios
Persijos turkų folklorą (tekstai,
vertimai, azerų–lenkų–vokiečių kalbų žodynas). Vadinasi,
rinkdamas liaudies sakmes, jas
užrašinėdamas, jis galėjo susitikti
ir Džalilą Mamedkuluzadė. O gal
archyvai dar atskleis mums kada
nors šią mįslę?
Kad ir kaip ten būtų, prieš
porą dienų Trakuose šie du amžininkai „susitiko“ netiesiogiai –
vieno vardas ir portretas, kaip
muziejaus iniciatoriaus ir steigėjo,
kabėjo ekspozicijoje ant muziejaus sienos, o kito kūrybos knyga
lietuviškai buvo mūsų rankose
ir tapo apsilankymo muziejuje
dingstimi. Tai ir paskatino mane
įsivaizduoti galimą šių dviejų
asmenybių susitikimą ar pažintį
prieš šimtą dešimt metų tolimame
Tebrize. Apie Serają Šapšalą ir jo
veiklą jau esame ne kartą rašę, o
štai apie Džalilą Mamedkuluzadė
beveik nieko nežinome, tikriau iki
šiol nieko nežinojome. Dabar jau
galime Džalilo Mamedkuluzadės,
XX a. azerbaidžaniečių literatūros
klasiko, rašytojo, dramaturgo,
žymaus kritinio realizmo atstovo,
vertėjo, publicisto, satyrinės Azerbaidžano periodikos pradininko,
tautinės savimonės žadintojo ir
tiurkų tautų švietėjo kūrybą skaityti ir lietuviškai. Teisybės dėlei,
reikia pasakyti, kad šio rašytojo
apsakymai pasirodo lietuviškai
nebe pirmą kartą ir aš buvau
skaičiusi juos gana seniai...

JJJ
Kartą Molla Nasredinas parnešė namo nedidelį mėsos gabaliuką ir
paklausė žmonos, ką galima iš jo pagaminti.
– Viską, ką nori.
– Tada ir pagamink viską.
JJJ
Kartą vienas giminaitis kažkuo labai įtiko Mollui Nasredinui.
– Prašyk manęs visko, ko nori, – nepagalvojęs pasakė Molla.
Giminaitis taip apsidžiaugė, kad iš karto nesumojo, ko paprašyti.
– Leiskite man pagalvoti iki rytojaus, – pagaliau tarė jis.
Nasredinas sutiko. Kitą dieną, kai giminaitis atėjo pas jį su prašymu,
Nasredinas tarė:
– Aš žadėjau tau vieną dalyką. Tu paprašei tau duoti laiko iki
rytojaus. Aš daviau. Tai ko dar tau reikia?
JJJ
Molla Nasredinas turėjo labai gerą karvę, kuri duodavo daug pieno.
Kartą ji susirgo ir nugaišo. Nasredinas iš sielvarto labai susikrimto.
Kaimynai jam pradėjo prikaišioti, kad kai prieš mėnesį mirė jo
mylima žmona, jis taip nesisielojo ir nesigraužė.
– Kur gi ne, – atsakė Molla. – Kai mirė mano žmona, visi guodė
mane ir sakė: „ Neverk, mes rasime tau naują žmoną, dar geresnę...“
O dabar štai jau dvi dienos, kai nugaišo mano karvė, ir niekas neateina
pas mane, ir neguodžia sakydami: „Neverk, mes nupirksim tau naują
karvę dar geresnę...“ Tai ką man dabar daryti?
JJJ
Kartą Molla Nasredinas pareiškė:
– Aš galiu puikiausiai matyti ir tamsoje.
– Gerai, Molla, bet jei taip, tai kodėl tu naktį visada nešiojiesi
žvakę?
– Kad kiti nesusidurtų su manimi.

Doc. dr. Halina KOBECKAITĖ

Knygos „Nerimas“ pristatymo akimirka

Bus daugiau

Mollos Nasredino atvaizdas
*Straipsnį remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

.
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Trakų rajono mokyklos: jų istorija, bruožai ir daugiakalbės mokyklos aktualijos šiandien

Apsilankius pas buvusį Lentvario miesto vadovą
Darbo veiklos pradžia –
kilimų fabrike
Lentvarietis Vytautas Talačka,
švenčiantis savo 80-ties metų jubiliejų, žinomas ne tik Lentvario
mieste. Jubiliato darbo knygutėje –
ne tik darbas Lentvario miesto
vykdomojo komiteto pirmininku,
bet ir ilgas sąrašas kitų įstaigų ir
bendrovių, kuriose V. Talačka
keturis dešimtmečius dirbo vadovu arba tų įmonių padalinių
vadovu.
V. Talačka, gimęs Prienų rajone, mokslus pradėjo Mikelionių
pradinėje mokykloje, tęsė Jiezno
vidurinėje mokykloje, vėliau mokėsi Aukštadvario mokykloje ir
buvo pašauktas į sovietinę armiją.
Baigęs tarnybą armijoje atvyko į
Lentvarį ir įsidarbino kilimų fabrike meistro padėjėju. Netrukus
jam buvo patikėtos fabriko profsąjungos komiteto pirmininko pa
reigos, vėliau pradėjo vadovauti
Lentvario kilimų fabriko Darbo
mokslinio organizavimo skyriui.
Šio skyriaus darbuotojai diegė
pažangiausius darbo metodus,
technines priemones pagerinti
audėjų darbo sąlygas, jų apmokymui naudojo fabrike sukurtus
filmus. Šio skyriaus darbuotojas
Vytautas Vitkauskas kūrė ne tik
mokslinio organizavimo filmus,
bet ir kino juostoje fiksavo fabriko kolektyvo veiklą, laisvalaikį, meno kolektyvų koncertus.
V. Vitkauskas išgarsėjo mėgėjiškais filmais. V. Talačka apgailestauja, kad privatizavus Lentvario
kilimų fabriką nebuvo išsaugoti
V. Vitkausko sukurti kino filmai
apie garsų ne tik Sovietų Sąjungoje, bet ir kitose šalyse lietuviškų
kilimų raštų kūrėjus ir audėjas.
Dirbdamas Lentvario kilimų
fabrike V. Talačka įsimylėjo jauną
ekonomistę Liuciją Šarkytę ir su ja
sukūrė gražią bei darnią šeimą,
užaugino dukrą Liną, kuri seneliams padovanojo dvi vaikaites.
Liucija Talačkienė daugelį metų
buvo Lentvario kilimų fabriko
direktorė.

Lentvario miesto rūpesčiai
Trakų rajono valdžia pastebėjo
Lentvario kilimų fabrike naujovėmis garsėjantį V. Talačką. Tuo
metu Trakų rajono vykdomojo
komiteto pirmininko pavaduotoju
dirbęs Stanislavas Akanovičius
pasikvietė V. Talačką ir pasiūlė jam
dirbti Lentvario miesto vykdomojo
komiteto pirmininku. Nors šios atsakingos pareigos nedžiugino, tačiau V. Talačka sunkumų nepabū-

Buvęs Lentvario miesto vadovas,
literatas Vytautas Talačka

go. Šit kaip savo prisiminimuose jis
aprašo savo pirmąją darbo dieną:
„Įžengiau į seną medinį, apšepusį
Vykdomojo komiteto pastatą
(vėliau jis sudegė). Vykdomajam
vadovavo (pirmininko jau nebuvo) senyva moteris, sekretorė. Kai
įėjau, ji traukė dūmą, viena ranka
spausdino mašinėle. Rytojaus dieną buvo piliečių priėmimo diena.
Kai atėjau į darbą, koridoriuje
buvo nusidriekusi didelė piliečių
eilė. Ir prasidėjo. Vienam kranas
virtuvėje bėga, kitam radiatorius
nešildo, kitam lemputė ant stulpo
nedega, vakare tamsu, trečią vyras
muša, ketvirtam kaimynas trukdo
ir taip toliau ir taip toliau. (...) Pažadėjau pasidomėti. Visus skundus
susirašiau ir pradėjau vadovauti.
O vadovauti nėra kam. Namų valdytojas – senas girtuoklis, bet partijos narys, veteranas – neišvarysi.
Namų valdybos sandėlininkė –
mėgėja išgerti, sandėlyje turi tik
šluotas gatvėms šluoti. Vienintelis
santechnikas – kiauras girtuoklis
ir namų valdybos arklys – transportas.“
V. Talačka pasakojo, kad Lent
vario namų valdyba neturėjo
jokių santechnikos detalių, medžiagų remontui, o valdybos darbuotojai tuo nesirūpindavo. Nors
Lentvario miesto vadovas turėjo
kontroliuoti namų valdybos darbą, bet, kai valdybos darbuotojai
savo pareigų neatlikdavo, tekdavo darbus organizuoti pačiam.
Jis draugiškai prašydavo padėti
Lentvario „Kaitros“ gamyklos
direktorių arba Lentvario kilimų
fabriko vadovus.
Tuo metu Lentvaryje nebuvo
kino teatro. Kino filmai buvo
rodomi gamyklos „Kaitra“ klube.
Miesto klubo nebuvo. Tuomet
V. Talačka pradėjo rūpintis, kad
Lentvaryje būtų pastatytas kino
teatras, bet pastangos buvo bevaisės, nes tokiai statybai reikėjo

limito ir, žinoma, lėšų. Taip pat
buvo privalu gauti Maskvos
palaiminimą. Pasak V. Talačkos,
jis susitarė su gamyklos „Kaitra“
administracija ir buvo pradėti
rinkti lentvariečių parašai skundui į Maskvą, į SSSR partijos
centro komitetą. Po šiuo skundu
pasirašė apie 500 lentvariečių.
Į skundą buvo sureaguota.
Atsirado lėšų ne tik kino teatro
statybai, bet ir kitoms miesto prob
lemoms spręsti. Prie Lentvario
geležinkelio stoties buvo net suręstas lauko tualetas, nes tuo metu
jokio miesto tualeto nebuvo.
Pasak V. Talačkos, Lentvario
miesto poliklinika buvo įsikūrusi sename mediniame name,
Lentvario miesto vykdomojo
komiteto medinis pastatas taip
pat atrodė apgailėtinai, todėl jis
kartu su Lentvario poliklinikos
vedėja Viktorija Žemaitaitiene ir
gamyklos „Kaitra“ vyriausiuoju
inžinieriumi Viktoru Bolšakovu
vėl ėmėsi žygių – atakavo Aukščiausios Tarybos deputatus, kad
būtų skirtos lėšos šioms statyboms. Pastangos nenuėjo veltui –
lėšos buvo skirtos ir Lentvario
medikai galėjo persikelti į naują
poliklinikos pastatą Lauko gatvėje, o Vykdomojo komiteto naujas
pastatas atsirado Klevų alėjos
gatvėje.
V. Talačkai teko rūpintis ir
Lentvario vidurinės mokyklos
(dabar Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija) statyba Klevų
alėjos gatvėje. Toje vietoje, kur
buvo numatyta statyti mokyklą,
stovėjo privatus medinis namas,
teko derėtis su šio namo gyventojais dėl jų iškeldinimo ir namo
griovimo.
Lentvario mieste buvo pradėti
statyti daugiabučiai namai. Pasak
V. Talačkos, dėl gyvenamųjų
namų statybos Geležinkelio gatvėje reikėjo nutiesti naujus kanalizacijos vamzdynus, šie darbai
užsitęsė sudarydami daug rūpesčių gyventojams, nes reikėjo transportui važiuoti aplinkiniu keliu.
Šie darbai tęsėsi porą metų. Daug
problemų buvo ir dėl gamyklos
„Kaitra“ išleidžiamų nuotekų,
jos dažnai patekdavo į pelkę prie
Geležinkelio stoties. Po keleto
metų šioje vietoje atsirado vandens telkinys. Atsiradusį dirbtinį
vandens telkinį buvo įdomu stebėti, nes durpingos pievos gabalai
su ten augančiais krūmokšniais
pakildavo virš vandens ir vėjo
buvo plukdomi iš vieno kranto į
kitą. Tai tęsėsi tol, kol susiformavo
dabartinis ežerėlis su želdiniais
apaugusiais krantais.

Rūpinosi miesto želdiniais

Lentvario miestą apžiūri (iš kairės) Trakų rajono vykdomojo komiteto pirmininko
pavaduotojas A. Lukšys su Lentvario miesto vykdomojo komiteto pirmininku
V. Talačka

V. Talačka Lentvario miesto
vykdomojo komiteto pirmininku
dirbo 1971–1976 m., o 1987–1990 m.
buvo Lentvario miesto tarybos
pirmininkas, taip pat išrinktas Lent
vario miesto tarybos deputatu.
Eidamas Lentvario miesto vadovo pareigas V. Talačka nuolat
rūpinosi, kad mieste augtų kuo
daugiau medžių – su pagalbininkais sodino medelius Klevų
alėjos gatvėje, kitose miesto vietose. Dabar šie medžiai dideli, nes
prabėgo pusšimtis metų. Pasak
V. Talačkos, tuo metu ir daugu-

Po atestatų įteikimo Lentvario rusų vidurinės mokyklos abiturientams (iš kairės)
Lentvario vykdomojo komiteto pirmininkas V. Talačka ir Lentvario kilimų fabriko
atstovai S. Šulečkovskaja ir S. Jasiulis

Lentvario kilimų fabrike naujas audimo stakles montuoja pameistriai (iš kairės)
V. Talačka ir V. Žėčius

ma Lentvario miesto gyventojų
stengėsi sodinti medelius, nes
mieste trūko želdinių. Aplinkos
tvarkymo metu Lentvario kilimų
fabriko administracija nupirkdavo medelių, kuriuos gyventojai
pasodindavo. Anksčiau nereikėjo
projektų, kur sodinti medelius,
todėl želdinių sparčiai daugėjo.
Įdomu tai, kad Klevų alėjoje buvo
pasodinta naujų klevų bent penketą kartų, bet visuomet chuliganų jie būdavo išlaužomi. Dabar tie
vandalai jau turėtų būti solidaus
amžiaus. Įdomu, ar negraužia jų
sąžinė, prisiminus paauglystės
išdaigas?
V. Talačka keletą kartų bandė
sodinti pušaites miško parke šalia
Lentvario seniūnijos. Pirmąjį kartą teritorija be medžių buvo suarta
ir pasodinti pušų sodinukai, bet
suaugusi žolė užgožė sodinukus
ir jie sunyko. Vėliau V. Talačka
savo automobiliu vežė pievose
užaugusias pušaites ir kartu su
moksleiviais sodino šiame parke.
Čia pušaitės buvo sodinamos ir
Trakų rajono savivaldybės lėšomis. Deja, paaugusias pušaites
pradėjo laužyti vandalai. Mažai jų
teliko. Dabar V. Talačka nerimauja dėl savivaldybės planų šiame
miško parke kurti atrakcionus
ir montuoti kitus įrenginius, nes
gražus ir jaukus miško parkas gali
būti sunaikintas. Skaudu būtų stebėti, kaip sodinti medžiai kertami,
o po rekonstrukcijos išretintame
ir sukultūrintame parke neliktų paukštelių čiulbesio, jaukios
miško ramybė ir gaivos. Tačiau
projekto sumanytojams, atrodo,
šie nuogąstavimai nerūpi.

Pasak V. Talačkos, anksčiau
mieste retai buvo kertami medžiai, nes nebuvo tokios medžių
kirtimo technikos, nebuvo kur
dėti nukirstų medžių šakas. Dabar
medžių kirtimas virto pelningu
verslu. Pasikeitė ir gyventojų
požiūris į miesto želdinius – anksčiau daugelis stengėsi sodinti medžius, dabar siekia nukirsti.

Laisvalaikis – kūrybai
V. Talačka – kūrybinga asmenybė. Nors jis turi atsakingas pareigas
ir daugelį rūpesčių, tačiau vis tiek
suranda laiko ir kūrybai – rašo
apsakymus, eilėraščius, apybraižas, prisiminimus. Jis yra išleidęs
poezijos knygas „Tėviškės ilgesys“
ir „Laiškai iš Afganistano“. Spausdino savo kūrybą Trakų literatų
kūrybos almanache 2010 ir 2015 m.,
taip pat Lietuvos kaimo rašytojų
sąjungos almanache „Vingis“.
V. Talačkos knyga „Laiškai
iš Afganistano“, yra skirta brolio
Jono žuvusiam sūnui Gintarui Talačkai. Talentingas jaunuolis mėgo
literatūrą, daug fotografavo, kūrė
mėgėjiškus filmus, rašė eilėraščius,
noveles, apsakymus, svajojo apie
kūrybinę veiklą, tačiau 1970 m.
sovietų valdžios buvo nusiųstas
kariauti į Afganistaną. Nors iš ten
jaunuolis grįžo gyvas, bet dvasiškai
ir fiziškai buvo palaužtas. Bandė
įstoti į Vilniaus universiteto Žurnalistikos fakultetą, bet nepavyko.
1981 m. G. Talačka žuvo neaiškiomis aplinkybėmis kelyje
Trakai–Lentvaris.
Kęstutis PETKŪNAS

Laikraščio „Trakų žemė“ redakcijos ir skaitytojų vardu sveikiname
Vytautą TALAČKĄ garbaus jubiliejaus proga ir linkime stiprios
sveikatos, ilgų gyvenimo metų, kūrybinės sėkmės.
*Straipsnį remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

TV programa
Penktadienis. Kovo 24 d.
06:05 Labas rytas, Lietuva 09:10 Komisaras
Reksas 10:00 Seserys 11:00 Specialus tyrimas
11:50 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 Jėga 21:00 Duokim garo
22:40 Trumposios žinios 22:45 Vardan tėvo
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
Mūsų legenda – Stasys Povilaitis
06:35 Visatos broliai 07:05 Džiumandži 07:30
Mažieji Tomas ir Džeris 07:55 Volkeris, Teksaso
reindžeris 09:45 24 valandos 10:30 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 Didysis
paramos koncertas 23:00 Kartą Niujorke 01:10
Šešios kulkos
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 Rio 2 21:20 Auklė nakčiai 23:05
Volstryto vilkas
06:15 Džeikas, Storulis ir šuo 07:10 Tokia
tarnyba 08:05 Kvapų detektyvas 10:05
Kijevo operatyvinė grupė 11:05 Prokurorų
patikrinimas 12:15 Muchtaro sugrįžimas
13:20 Diagnozė – žmogžudystė 14:20 Viena
už visus 14:50 Tokia tarnyba 15:45 Prokurorų
patikrinimas 16:55 Muchtaro sugrįžimas 18:00
Info diena 18:30 Kijevo operatyvinė grupė
19:30 Amerikietiškos imtynės 21:30 Tikras
teisingumas. Mirtinas teisingumas 23:20 Urvas
01:10 Džeikas, Storulis ir šuo 02:00 Dalasas
02:40 Tikras teisingumas. Mirtinas teisingumas
04:05 Kvapų detektyvas

Šeštadienis. Kovo 25 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
Nuotraukos iš Mėnulio 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 Ponas Didsas 00:20 Trumposios žinios
00:25 Atšiaurioji Arktis 01:15 Nuotraukos iš
Mėnulio 02:15 Stilius 04:00 60 akimirkų
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 Bitės filmas 11:40
Nepaprasta komanda 13:30 Šokis hip-hopo
ritmu. Gatvė 15:25 Fantomas prieš Skotland
Jardą 17:30 Bus visko 18:30 Žinios 19:30
Spaidervikų kronikos 21:20 Kvailių auksas
23:40 Žinių vedėjas 2. Legenda tęsiasi 01:05
Baimės sala 01:45 Kartą Niujorke 02:45 Žinių
vedėjas 2. Legenda tęsias
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
Gyvenimo knyga 12:50 Nevykėlio dienoraštis.
Šuniškos dienos 14:30 Auksiniai svogūnai
17:20 Ekstrasensų mūšis 18:30 Žinios 19:25
Eurojackpot 19:30 Aš – superhitas 21:30
Diena po rytojaus 00:00 Ordino paslaptis
01:40 Kinų zodiakas
06:15 Diagnozė – žmogžudystė 07:10 Diagnozė –
žmogžudystė 09:00 Autopilotas 09:30
Apie žūklę 10:00 Blogas šuo 11:00 Galiūnų
čempionų lyga 12:05 Foilo karas. Žudymo
pamoka 14:10 Džuna 15:15 Gyvenimiškos
istorijos 16:15 Kas žudikas 17:25 Muchtaro
sugrįžimas 18:30 Paskutinis faras 19:30
Muzikinis iššūkis 21:30 Akis už akį 23:40 Žuvis –
Frankenšteinas 01:05 Sekso magistrai 01:15
Dalasas 02:05 Akis už akį 02:40 Muzikinis
iššūkis 03:50 Žuvis – Frankenšteinas

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 Milijono dolerių vertės žuvis.
Laukiniai eršketai – prie išnykimo ribos
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 17:10 Klausimėlis 17:35 Savaitė 18:30
Žinios 18:45 Pasaulio futbolo čempionato
atrankos rungtynės 21:00 Panorama 21:30
Giminės. Gyvenimas tęsiasi 22:20 Trumposios
žinios 22:25 Ana Karenina 00:10 Trumposios
žinios 00:15 Žmogus, kurio nebuvo 02:10
Milijono dolerių vertės žuvis. Laukiniai eršketai
– prie išnykimo ribos 03:05 Indo slėnio lobiai
03:55 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 Didelis
vaikas 11:35 Piko valanda 13:25 Oušeno
vienuoliktukas 15:45 Pričiupom 16:10
Pričiupom! 16:40 Ne vienas kelyje 17:20
Teleloto 18:30 Žinios 19:30 Mes vieno kraujo
22:10 Rizikingi ryšiai
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
Alioša Popovičius ir Slibinas Tugorius 12:40
Naktis „Roksberio“ klube 14:15 Auksiniai
svogūnai 16:55 Ekstrasensų mūšis 18:00
Raudonas kilimas 18:30 Žinios 19:30 Lietuvos
talentai 22:30 Sumokėti vaiduokliui 00:20 30
tamsos dienų
06:30 Galiūnų čempionų lyga 07:30 Sveikatos
kodas 08:30 Tauro ragas 09:00 Viena už visus
10:10 Blogas šuo 11:15 Džekas Hana kviečia
į gamtą 13:15 Sveikinimai 15:45 Savaitės
kriminalai 16:15 Kas žudikas 17:25 Muchtaro
sugrįžimas 18:30 Paskutinis faras 19:30
Ekstrasensų mūšis 21:15 Išeiti 22:55 Sekso
magistrai 04:10 Blogas šuo

Pirmadienis. Kovo 27 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 20:59 Jėga 21:00 LRT
forumas 22:05 Trumposios žinios 22:10 Juodoji
Brazilijos saulė 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 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
11:40 24 valandos 12:40 Bus visko 13:35 Būk
mano meile 14:30 Amžina meilė 15:30 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 Galutinis tikslas 00:05
Kultas 01:00 Strėlė 01:50 Kortų namelis

2017 m. kovo 24 d. Nr. 12 (958)
Juodoji Brazilijos saulė 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 Emigrantai 20:25 Keno Loto 20:30
Panorama 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 Plėšikai 23:55 Kultas 00:50 Strėlė 01:40
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 Pagrobimas 00:20 Imperija 01:25
Rouzvudas 02:15 Vikingai 03:10 Paskutinis
žmogus Žemėje
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 Robotas ir Frenkas 23:15 Largo Vinčas
01:25 Džeikas, Storulis ir šuo 02:15 Dalasas
03:00 Penktoji pavara 03:45 Visi vyrai – kiaulės
04:00 Džekas Hana kviečia į gamtą

Trečiadienis. Kovo 29 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 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 Gorilos rūke
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 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 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
Slaptas planas 00:10 Kultas 01:05 Strėlė 01:55
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 Nubusti Meksikoje
00:15 Imperija 01:15 Rouzvudas 02:05 Vikingai
03:05 Paskutinis žmogus Žemėje
06:15 Džeikas, Storulis ir šuo 07:10 Tokia
tarnyba 08:05 Voratinklis 09:05 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 vyrai –
kiaulės 21:30 Keleiviai 23:20 Robotas ir
Frenkas 01:00 Džeikas, Storulis ir šuo 01:50
Dalasas 02:35 Penktoji pavara 03:20 Visi
vyrai – kiaulės 03:45 Penktoji pavara

Ketvirtadienis. Kovo 30 d.
06:05 Labas rytas, Lietuva 09:10 Komisaras
Reksas 10:00 Seserys 10:55 Gyvenimas 11:45
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 Žalioji zona 00:45 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 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 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 Valanda
su Rūta 21:30 Žinios 22:15 Žmogus be praeities
00:05 Kultas 01:00 Strėlė 01:50 Sveikatos ABC
02:15 Alchemija 02:45 Retrospektyva
06:25 Nuotykių metas 06:55 Simpsonai 07:55
Rezidentai 08:25 Šviesoforas 08:55 Meilės
sūkuryje 10:00 Ekstrasensai detektyvai 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
Įkaitas 00:50 Imperija 01:45 Rouzvudas 02:35
Vikingai 03:25 Paskutinis žmogus Žemėje
06:15 Džeikas, Storulis ir šuo 07:10 Tokia
tarnyba 08:05 Voratinklis 09:05 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 Savaitės
kriminalai 21:30 Juodasis tinklas 23:20 Keleiviai
01:05 Džeikas, Storulis ir šuo 01:55 Dalasas
02:40 Diagnozė – žmogžudystė

Už TV programų pakeitimus redakcija neatsako
UAB „VIVALSA” parduoda

visų rūšių kietą kurą:
• plauta akmens anglis – nuo 132 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.

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

Statybininkų g. 9A,
Vievis
Tel.:
8 678 55 586,
8 670 00 505
www.vivalsa.lt
Užs. Nr. 41

Vilniaus apskrities vyriausiojo
policijos komisariato Elektrėnų
policijos komisariatas

Įvykių ir
nusikaltimų suvestinė
Nuo 2017-04-21 iki 2017-01-16
Pranešimai dėl kurių pradėti ikiteisminiai tyrimai:
2017-03-18 gautas pranešimas, kad
Elektrėnuose, Sabališkių g., sustabdžius
patikrinti automobilį „Opel Vectra“, jo
vairuotojai (gim. 1984 m.), neturinčiai
teisės vairuoti transporto priemonės,
buvo nustatytas 1.64 prom. girtumas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR
BK 281 str. 7 d.
2017-03-19 gautas pranešimas, kad
Kietaviškių sen. pavogtas siurblio purkš-

tuvas skirtas trąšoms. Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 178 str. 1 d.
2017-03-20 gautas pranešimas, kad
Elektrėnuose vyras (gim. 1992 m.),
kuriam nustatytas 2.26 prom. girtumas,
smurtavo prieš sugyventinę. Vyras uždarytas į areštinę. Pradėtas ikiteisminis
tyrimas pagal LR BK 140 str. 2 d.
2017-03-21:
Gautas pranešimas, kad Vievio sen.
Sūnus, sudaužęs tėvo automobilio
langą, puolė muštis ir grasina tėvui.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR
BK 145 str. 1 d.
Gautas pranešimas, kad Elektrėnuose, Sabališkių g., buvo sustabdytas automobilis „Volvo V7“, kurį vairavo dviejų
metų vairavimo stažo neturintis vaikinas
(gim. 1998 m.) ir kuriam nustatytas 1.67
prom. girtumas. Pradėtas ikiteisminis
tyrimas pagal LR BK 281 str. 7 d.

06:25 Nuotykių metas 06:55 Simpsonai 07:55
Hubertas ir Staleris 08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Ekstrasensai detektyvai 11:05 Rio 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 Tavo kompanija 01:00 Imperija 01:50
Rouzvudas 02:45 Vikingai 03:35 Paskutinis
žmogus Žemėje
06:45 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 Largo Vinčas 23:40 Išeiti 01:20 Sekso
magistrai 03:15 Visi vyrai – kiaulės 03:40
Džekas Hana kviečia į gamtą 04:10 Ekstrasensų
mūšis

Sekmadienis. Kovo 26 d.

Antradienis. Kovo 28 d.

06:05 Klausimėlis. 06:35 Nacionalinė paieškų
tarnyba 07:30 Šventadienio mintys 08:00

06:05 Labas rytas, Lietuva 09:10 Komisaras
Reksas 10:00 Seserys 10:55 Stilius 11:45

Užs. Nr. 197
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Policijos savaitė
2017-03-13 – 2017-03-20
• 2017-03-13 buvo gautas J. S. pareiškimas, kad 2017-03-13 apie 10:00 val.
jis, priėjęs prie savo ratinio ekskavatoriaus „KARATEC PEA 1.0“, kuris
stovėjo Trakų r., Trakų sen., Būdos.,
Angelų Kalvos g. 42, pastebėjo, kad
išdaužyti trys kabinos langai. Padaryta 300 EUR turtinė žala.
• Iš UAB „Karališkas sodas“ buveinės
nesaugomos teritorijos, esančios
Trakų r. sav., Trakų sen., Būdos k.,
buvo pavogti 4 vnt. lietų ratlankių.
UAB „Karališkas sodas“ padarytas
300 EUR materialinis nuostolis.
• 2017-03-11 apie 17:00 val. namuose
Bražuolės kaime S. T. sumušė savo
tėvą.
• 2017-03-14 apie 20:10 val. Trakų r.,
Aukštadvario sen., kelio Vilnius–
Prienai–Marijampolė 62 km 200 m
J. D., vairuodamas automobilį
„VW Polo“, kliudė ta pačia eismo
kryptimi, važiuojamąja kelio dalimi
ėjusį pėsčiąjį T. L., kuris nuo patirtų
sužalojimų mirė.
• 2017-03-09 M. B., atvykusi į jai
priklausantį mišką, esantį Trakų r.,
Rūdiškių sen., Lieponių k., pastebėjo, kad yra nupjauta ir pavogta
10,30 m3 medienos. Padaryta 500
EUR turtinė žala.
• 2017-03-15 apie 12:30 val. V. V.
pastebėjo, kad per tris dienas iš
Kilimų g. 20 B, Lentvaris, garažų
masyve esančio garažo Nr. 145,
išlaužus kabinamąją spyną pavogti
2 komplektai vasarinių ratų, 20 l
dyzelino, žala nustatinėjama.
• 2017-02-04 20:05–21:45 val. E. P.,
atėjęs į UAB „ Norfos mažmena“ parduotuvę „Norfa“, esančią
Trakų g. 10A, Rūdiškės, Trakų r.,
iš kur per kelis kartus pagrobė
(praėjo pro kasas nesumokėjęs už
prekes) UAB„ Norfos mažmena“
priklausantį turtą, o, būtent, 2 vnt.
0,7 l talpos „Šimtmečio“ degtinės,
vertė – 18,58 EUR; 1 vnt. 0,7 l talpos
degtinės „Russky standart“, vertė –
15,98 EUR vertės; 2 vnt. 0,5 l talpos
brendžio „Belyj aist“, vertė – 16,58
EUR, 1 vnt. 0,7 l talpos trauktinės
„Stumbro starka“, vertė – 9,99 EUR;
1 vnt. 0,5 l talpos trauktinės „Raudonos devynerios“, vertė – 6,99
EUR; 3 vnt. 0,5 l talpos brendžio
„Imperial XII“, vertė – 24,57 EUR;
4 vnt. 0,7 l talpos brendžio „Alita“,
vertė – 43,96 EUR; 1 vnt. 0,5 l talpos brendžio „Alita“, vertė – 8,19
EUR; 3 vnt. 0,5 l talpos brendžio
„Renaissance XO“, vertė – 27,54
EUR; 5 vnt. 0,5 l talpos brendžio
„Cave deaskaniac“, vertė – 34,95
EUR. Tokiu būdu pilietis pagrobė
UAB „Norfos mažmena“ 207,33
EUR priklausančio turto.
• 2017-03-18 apie 15:00 val. J. Š. (gim.
1957 m.), kuriam nustatytas 2.83
prom. girtumas, bute, esančiame
Trakų r., per išgertuvių metu kilusį
ginčą rankomis griebė sugyventinės
( 1,81 prom. girtumas), dukrai L. T.
(2,67 prom. girtumas), už gerklės ir
laikė, tokiais veiksmais sukeldamas
jai fizinį skausmą. J. Š. sulaikytas
pagal LR BPK 140 str. ir uždarytas
į Vilniaus aps. VPK areštinę.
Parengta pagal Trakų r. PK įvykių
suvestinę

Trakų baldai
Vytauto g. 4, Trakai
Tel. / faks. 8 528 51 044
el. p. trakubaldai@gmail.com
Darbo laikas:
I–V 9–18 val., VI – 9–15 val, VII–nedirba
Užs. Nr. 16

Naujas paminklų
asortimentas,
nauja kokybė,
prieinamos
kainos.
Paminklai, antkapiai, tvorelės
kapų tvarkymas-montavimas.
Aukštadvaris, Alytaus g. 10
Tel.: 8 687 58 307, 8 670 59 515
Užs. Nr. 180

Perka

Kovo muzikiniai renginiai:

Brangiai superka
juodųjų ir spalvotųjų metalų
laužą, nerūdijančio plieno laužą,
akumuliatorius, auto laidus.
Mašinų utilizavimas, pažymų
išdavimas, didesnio kiekio
išvežimas.

03.24 d. grupė „Bremenai“
03.25 d. Aleksandras
Muzikiniai renginiai mokami –
1 asm. 1,50 Eur
Staliukų rezervacija 8 659 08 454

www.kibinas.lt
Užs. Nr. 152

Užs. Nr. 3

UAB „ARGIMETAS“ Jočionių g. 53
Vilnius, tel. 8 613 90 009.

Užs. Nr. 1138

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius,
iškirstus), žemes, sodybas tel. 8
651 39 039.
Užs. Nr. 4
Perkame žemę arba mišką nuo 3
ha iki 50 ha skubiai, atsiskaitome iškarto, siūlyti jau dabar.
Tel. 8 648 20 000.

Užs. Nr. 80

Perku sodybą arba žemę prie
ežero, upės ar miško, vaizdingose vietovėse gali būti išlikę
pamatai. Žinantys siūlykite. Atsilyginsime! Tel. 8 684 44 444.

Užs. Nr. 29

Užs. Nr. 81

Užs. Nr. 10

MSK „Aukštaitijos šilas“

PERKAME:
• MIŠKĄ – statų ir su
žeme;
• Medieną ir žemės
skypus.
RENGIAME:
• miškotvarkos projektus.

Tel. faks. 8 383 52 308
El. p. egidijus@giria.lt
Tel.: 8 680 23294, 8 689 38612
www.giria.lt
Užs. Nr. 652

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

Užs. Nr. 14

Užs. Nr. 49

Įmonė nuolat
brangiausiai perka
arklius. Atsiskaito iš karto. Išrašo
visus reikalingus
dokumentus.
Keičia į darbinius.
Moka PVM.
Tel. 8 656 39 189, 8 616 14 424

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

Užs. Nr. 42

Užs. Nr. 1045

Jan Zapolskij,
NT brokeris

+370 60572413
jan.zapolskij@capitalrealty.com
Mindaugo g. 14B, Vilnius

Teritorijų planavimai

Užs. Nr. 72

UAB „Best
company“.
Perkame
KARVES,
BULIUS,
TELYČIAS. Labai labai brangiai
perkame VERŠIUKUS. Taip pat
perkame lubinus, kukurūzus.
Atsiskaitome iš karto, sumokame PVM.
Tel. 8 613 70 805, 310 48 323.

Užs. Nr. 5

Užs. Nr. 66

Galvijų supirkimo įmonė
superka karves, bulius, telyčias, AB „Krekenavos agrofirma“ supirkimo kainomis.
Sveria vietoje elektroninėmis 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

Nuoma
Ieškau namo ar namo dalies nuomai iki 200 EUR. Esu su tvarkingais
šunimis.
Tel. +370 631 58 479.

Užs. Nr. 224

Skubiai ir nebrangiai išsinuomotume gyvenamąjį būstą.
Siūlyti įvairius variantus.
Tel. 8 650 43 608.
Užs. Nr. 122

Užs. Nr. 215

Informuojame, kad 2017 m. balandžio 3 d. 11:00 val. bus atliekami žemės sklypo
kadastro Nr. 7944/0002:1129, esančio Trakų r. sav., Lentvaris, Vokės g. 3 kadastriniai
matavimai. Prašome suinteresuotus gretimo žemės sklypo Nr. 7944 /0002:0180
asmenis (Liutauro Olbuto giminaičius), atvykti prie savo žemės sklypo dėl ribų suderinimo. Kadastrinius matavimus atliks: UAB „ITR grupė“, Šeškinės g. 55A, Vilnius,
tel. 8 622 42 876, el. p. tomas@itrgrupe.lt.

Užs. Nr. 2

Užs. Nr. 178

Užs. Nr. 221

Nuoširdžiai užjaučiame Stanislavą,
Česlovą ir Vladą ZAMARUS
dėl mylimos mamytės mirties.
Telydi paguoda ir stiprybė šią sunkią
netekties valandą.
Trakų miškų urėdijos kolektyvas
Dėl brolio mirties nuoširdžią užuojautą
reiškiame eiguliui
JONUI BUTRIMAVIČIUI.
Trakų miškų urėdijos kolektyvas
Užs. Nr. 37

Reklama, skelbimai
parduodame NEBrANGiAi įvairių rūšių malkas:
skaldytas, rąsteliais, kaladėlėmis, Trakų r.
Tel. 8 622 95 999.

Užs. Nr. 944
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Įvairūs
Mobiliu juostiniu gateriu kokybiškai pjauname medieną Jūsų
pasirinktoje vietoje. Dirbame su
trifaze ir benzinu. Kokybę ir gerą
kainą garantuojame!
Tel. 8 603 97 608.
Užs. Nr. 109
Privatus asmuo atlieka miškų ir
laukų valymo, kirtimo, traukimo
paslaugas. Atliekas pasiima ir už
jas primoka. Tel. 8 606 84 035.

Užs. Nr. 127

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

Užs. Nr. 31

Užs. Nr. 355

Parduoda
Parduodu 2 kambarių butą 1 aukšte Trakų m., Karaimų g.
Tel. 8 683 10 447.

Užs. Nr. 208

Parduodu 3,09 ha miškų ūkio
paskirties žemę su mišku. Yra
bendrasavininkai. Kaina sutartinė.
Tel. 8 682 21 507.
Užs. Nr. 138
Parduodu malkas, supjautas kaladėlėm arba skaldytas. Vežu 20 km
spinduliu nuo Rūdiškių.
Tel. 8 671 40 187.
Užs. Nr. 965
Trakų miesto centre parduodamas
7,37 arų namų valdos sklypas. Yra
elektra, dujos, vanduo, kanalizacija. Galima išsikasti tvenkinį. Kaina
sutartinė. Tel. 8 636 10 855.

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

Užs. Nr. 148

Parduodu žemės sklypą 1, 09 ha,
iš jų 0,2 ha žemės ūkio naudmenos, 0,85 ha – miškas, Kad. Nr.
7914/0006:513, Un. Nr. 7191400060513. Tel. 8 620 80 009.

Užs. 167

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

Užs. Nr. 207

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

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

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

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

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

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

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

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

Parduodu dėžes triušiams, vežimąbričką. Tel. 8 611 21 319.

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 balkono) plastikiniai, šarvuotos durys.
Kaina sutartinė.
Tel. 8 617 10 329.
Užs. Nr. 27

pArDuoDAMAS NAMAS

Užs. Nr. 24

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

Užs. Nr. 161

Užs. Nr. 34

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, gimnazija, poliklinika. Kaina sutartinė.
Tel.: 8 614 97 735, 8 605 45 534.

Vandens gręžiniai iki 30 m gylio
ir gilesni.
Vandens tiekimo sistemų montavimas. Suteikiame garantiją.
Tel. 8 699 81 270.
Užs. Nr. 164
Įrengiame nuotekų surinkimo
talpyklas, valymo įrenginius. Mini
ekskavatoriumi kasame vandens
šulinius iki 7 rentinių, tranšėjas vandentiekiui, jungiame hidroforus.
Parduodame rentinius, atvežame.
www.kasyba.com
Tel. 8 675 01 059
Užs. Nr. 145
Parengiu ieškinius, atsiliepimus į
ieškinius, apeliacinius skundus.
Konsultuoju buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės
rengimo klausimais.
Tel. 8 685 02 227.
Užs. Nr. 1
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
Išpjauname ir išsivežame TIK senas
obelis, vyšnias, slyvas.
Tel. 8 699 74 608.
Užs. Nr. 204
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, parketlenčių dėjimas ir kt. darbai. Patirtis – 20 metų. Tel. 8 610 15 936.

Užs. Nr. 218

Užs. Nr. 215

Gal turite smulkų darbelį?
krEipkiTėS! BūTiNAi pADėSiME!

Užs. Nr. 105

Siūlo darbą
Reikalingi padavėjai „Trasalio“
restorane,
teirautis tel. 8 650 40 855.
Reikalingos skalbėjos – pagalbinės
darbininkės,
teirautis tel. 8 650 54 286. Užs. Nr. 200
Nuolatiniam darbui Trakų rajone
priimame: sąmatininkę/ą, mūrininkus, betonuotojus, apdailininkus, 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.

uAB „Geodeziniai
matavimai“
• Žemės sklypų kadastriniai matavimai
• Topografiniai planai
• Žemės sklypų padalijimo, sujungimo ir
amalgamacijos projektai
• Kaimo plėtros projektai (ūkininkų sodybos 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 59 716, el. p.
geodeziniai_matavimai@yahoo.com
Užs. Nr. 10

Užs. Nr. 181

Ieškome darbuotojo, kuris galėtų
impregnuoti vakuuminiu giluminiu būdu.
Tel.: (8528) 55450, 8 650 11 255.

Mini krautuvo

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

Tel. 8 610 15 96.

NuoMA.

Užs. Nr. 111

Užs. Nr. 188

Teisininkės Danutės Vipartienės
TEiSiNėS pASLAuGoS
Civilinės, administracinės, darbo,
žemės, baudžiamosios ir bendraisiais teisės klausimais konsultacijos,
patarimai, dokumentų surašymas.
Tel. 8 615 96 771 El. p. dvteisineskonsultacijos@gmail.com
Ind. v. paž. Nr. 266991, Trakai

Užs. Nr. 67

Lombardas
Trakuose, Vytauto g. 55 – 20,
tel. +370 68789143; +370 68544719;
+37052851116.
Darbo dienomis 9 – 17 val.
Tauriųjų metalų supirkimas,
lombardas, juvelyro paslaugos.
Užs. Nr. 151

Grupės „RONDO“ koncertas
balandžio 21 d. 20:00 val.
„karališkoje senojoje kibininėje“
Vilnius–kaunas
automagistralė 2 km

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

Parduodu sodybą prie pat Aukštadvario, 3,5 ha žemės, didelis rūsys,
ūkiniai pastatai, mūrinis garažas,
lauke mūrinė virtuvė, po vienu
stogu mūrinė pirtis. Atlikti geodeziniai matavimai. Tel.861121319.

Užs. Nr. 53

Trakų r. Juljanavos kaime parduodama sodybvietė su namo
pamatais, 2,64 ha. Yra elektra,
žvyrkelis. Kad Nr. 7938/0001:136.
Tel. 8 655 71 099.
Užs. Nr. 56

Užs. Nr. 3
Užs. Nr. 208

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

Užs. Nr. 26

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

Užs. Nr. 160

BūTiNA iŠANkSTiNė rEZErVACiJA

Vakaras mokamas. kaina asmeniui 5 Eur
rezervacija tel. +70 659 08 454
Užs. Nr. 40

Užs. Nr. 219
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Suteik kiekvienai
dienai šansą tapti
gražiausia tavo
gyvenimo diena

Mantai, jau prabėgo pusė tavo privalomosios pradinės karo tarnybos laiko.
Ar pameni, kaip 2016 m. spalio 3 dieną Rukloje, Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomajame pulke, pradėjai privalomąją pradinę karo tarnybą.
• Pirmąsias aštuonias savaites dalyvavai Baziniame kario kurse, kurio metu
lankei teorines paskaitas, mokeisi Rikiuotės ir Karo tarnybos statutų, įgijai
karinės taktikos, inžinerijos, topograﬁjos, ryšių ir medicinos žinių, susipažinai
su ginklais ir ryšio priemonėmis.
• Mokomajame pulke baigei aštuonių savaičių Bazinį kario kursą ir išklausei
specialisto rengimo etapą, o dabar tarnauji paties pasirinktame dalinyje – Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų batalione.
Didžiuojamės Tavimi, Mantai, linkime Tau visų pirma ir toliau išlikti
sąžiningu ir doru žmogumi.
Telydi Tave sėkmė, ištvermė. Būk drąsus ir pasiruošęs ginti savo gimtąjį
kraštą – Lietuvą!

(Mark Twain)

Tave labai mylintys šeimos nariai, mylimoji ir FK „Vėtra“

Miela Jolanta,
Gimtadienis – pati gražiausia šventė,
Gyvenimas toks mielas, nuostabus.
Gražiausi metai dar nepragyventi,
Gražiausi metai tie, kurie dar bus.
Gražaus jubiliejaus
proga Jolantą RAINSKĄ
sveikinaPaluknio
seniūnijos kolektyvas
Tikri džiaugsmai nugriaudžia kaip ledonešiai.
Išplauna iš širdies drumzles ir ledą.
Paskui ir vėl delčia, ir pilnatis kartojasi,
Tik daug skaudžiau pražysta sielos medis.
Atsigręži – ar šviečia laimės brydė?
Ir klusniai nueini ten, kur laikas vedasi...
Gražaus jubiliejaus proga Jolantą RAINSKĄ sveikina
Vitalija ir Rimantas Dovydėnai

Miela Jolanta,
Gyvenime būta ir saulėtų dienų,
Ir nerimo kupinų naktų.
Gražaus jubiliejaus proga norime palinkėti, kad metai, kaip plasnojantys paukščiai, nusineštų visus vargus ir rūpesčius, o džiaugsmas,
sėkmė ir ramybė, kaip gaivus vėjo gūsis, įskristų į Jūsų šeimos namus ir
pasėtų laimės grūdą.
Jubiliejaus proga žurnalistę
Jolantą KAMILEVIČ-RAINSKĄ sveikina

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.

„Trakų žemės“ ir „Vorutos“ darbuotojai ir bendradarbiai:
Jolanta Zakarevičiūtė, Irma Stadalnykaitė,
Jurgita Jakienė, Stanislava Žuravska, Aušra Virvičienė,
Kęstutis Petkūnas, Jonas Počepavičius,
Romualdas Tinfavičius, Aleksandras
Vytautas Zajančkauskas,
Juozas Vercinkevičus
Gerb. ANTANAI MITKEVIČIAU,
Te niekad neapleis energija sparnuota,
Ir akys šilumą jaunatvišką teskleis.
Širdis, tikėjimo žiedais apvainikuota,
Te niekada pavargti Jums neleis.
Mes linkim Jums energijos, sveikatos
Ir šypsenos geros, plačios.
Tegul Jums skiriamus ILGIAUSIŲ METŲ
Dar šimtą kartų pakartos...

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

Garbingo Jubiliejaus proga sveikina
TS-LKD Trakų r. skyriaus bendrapartiečiai

Užs. Nr. 225

Girdime kiekvieną!
Artimai pažinodami savo klientus, esame ne tik pagrindines
bankines paslaugas teikianti institucija. Mūsų tikslas – įsiklausyti
į Jūsų poreikius ir išgirsti tai, kas svarbiausia.
Paslaugos Jums!
• Gaukite kreditą naujoms idėjoms įgyvendinti
Vartojimo, verslo, būsto, žemės ūkio paskolos.
• Pinigai su Jumis
Kreditinė „MasterCard“ ir debetinė „Maestro“ laukia Jūsų.
• Taupykite
Pradėkite nuo banko sąskaitos, o vėliau atraskite terminuotuosius indėlius ir taupomąsias sąskaitas.
• Įmokos ir mokesčiai
Sumokėkite įmokas ir mokesčius už komunalines paslaugas.
• Bankas internete
Visas jau kasdienybe tapusias internetinės bankininkystės operacijas lengvai atliksite su internetine bankininkyste „i-Unija“.
• Vietiniai mokėjimai
Pinigų pervedimai eurais visoje Lietuvoje bei Europos Ekonominėje bendrijoje.
Daugiau informacijos:
Trakų kredito unijoje adresu: Vytauto g. 19-1, Trakai,
tel. 8 528 51234, 51311, el. paštu trakai@lku.lt.
Lentvario kasoje adresu: Bažnyčios g. 3, Lentvaris,
tel. 8 528 29929.
Aukštadvario kasoje adresu: Skrebės g. 1b, Aukštadvaris,
tel. 8 528 65266.
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„Trakų žemės“ laikraštis įsteigtas 1988 m. rugsėjo 12 d. Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Trakų rajono tarybos nutarimu
Visos prekių ženklo teisės saugomos
2017. Visa medžiaga, pateikta
laikraštyje „Trakų žemė“, yra UAB
„Trakų žemė“ nuosavybė

Leidžiamas nuo 1988 m. spalio 19 d. Apimtis 3 sp. l. Laikraštis išeina penktadieniais.
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a.s. LT26 5015 1000 1400 0111, Trakų kredito unija, kodas 50151. Direktorius ir vyriausiasis redaktorius Juozas Vercinkevičius. Adresas: Naujoji g. 16, Trakai LT-21111. Tel. / faks. (8 528) 55 331. El. p.
trakuzeme@traku-zeme.lt. Spausdino Media Regionalne Sp. z.o.o. (RAB) (Lenkija). Tiražas 2500 egz.

Vyr. red. pavaduotojas Vaidotas Buivys

SKELBIMAI IR REKLAMA tel. (8 528) 5 53 31.
Mob. tel. 8 605 19 302 (redaktorė Jolanta),

el. p. trakuzeme@traku-zeme.lt

Redakcija už skelbimų ir reklamos turinį neatsako

www.traku-zeme.lt

Redakcija: vyr. redaktorius Juozas Vercinkevičius (tel. 8 605 11 117),Vaidotas Buivys (vyr. red. pavaduotojas), Jolanta ZAKAREVIČIŪTĖ (redaktorė, tel. 8 605 19 302 el. p. trakuzeme@traku-zeme.lt), Irma Stadalnykaitė
(redaktorė, kultūra, tel. 8 603 11 117), Jurgita Jakienė (maketuotoja, el. p. leidykla@traku-zeme.lt), Stanislava ŽURAVSKA (buhalterija, tel. 8 683 90 796, el. p. buhalterija@traku-zeme.lt), Jonas Počepavičius (Lentvaris).

Prenumeratos indeksai 929, 958

Bendradarbiai: Kęstutis Petkūnas (gamtosauga), Romualdas Tinfavičius (karaimika), Evelina Kislych-Šochienė (reporterė), Martynas Buivys (internetas).

