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www.supermalkos.lt.
Tel. � 6�� �� ���.

GERIAUSIAS METAS PIRKTI

MALKAS 
YRA DABAR!

Pristatome 
sunkvežimyje 
tvarkingai 
sukrautas 
(eilutėmis) po 5–10 m³
Kėbulo matmenys: 4 m (ilgis) 
x 2,3 m (plotis) x 1,1 m (aukštis).

PARDUODAME 
lapuočių malkas: 
skaldytos, kaladės, rąsteliai. 

Malkos tvarkingai sukrautos, 
pristatome į vietą 

NEMOKAMAI.
Durpių briketai.  Tel. � 6�� � 6���.

Užs. Nr. 499

www.traku-zeme.lt
www.voruta.lt

www.klevualeja.lt

Užs. Nr. 3

 

TV
 programa!

Užs. Nr. 30

TRAKŲ BALDAITRAKŲ 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

Tikima, kad Vėlinės yra tas 
laikas, kada išnyksta riba tarp 
gyvųjų ir mirusiųjų pasaulių. 
Manoma, kad tuomet mirusieji 
grįžta į savo buvusius namus. 
Pirmosiomis lapkričio dienomis 
prisimenami prisikėlimo lau-
kiantys užmigusieji mūsų broliai 
ir seserys. Lapkričio 1-ąją litur-
gine šventųjų atminimo švente 
paskelbė popiežius Bonifacas 
IV VII a. pradžioje. Popiežius 
Grigalius IV 998 m. šią šventę 
dar papildė lapkričio 2-ąja, skirta 
prisiminti visus mirusiuosius. Dar 

Atminkime išėjusiuosius...
Antradienį Lietuva minėjo Visų Šventųjų dieną, o trečiadienį – Vėlines. Šiomis dienomis 

žmonės skubėjo į kapines aplankyti giminaičių ir draugų kapų bei uždegti žvakelių.

pagonybės laikais lietuviai šventė 
Vėlines. Kapinėse buvo ne dega-
mos žvakutės, o keliamos puotos. 
Buvo paprotys ruošti kapinėse ar 
namuose vaišes, kviesti į jas savo 
mirusiuosius. Pavakarieniavus 
pačiose kapinėse, jose būdavo 
paliekama maisto vėlėms. Kai ku-
riose tautose ši tradicija yra gyva 
iki šiol. Pavyzdžiui, lapkričio 1-ąją 
Lietuvos romai, susirinkę Virbalio 
miestelio (Vilkaviškio r.) kapinė-
se, atsinešė privalomą švenčių 
atributą – vaišes. Dažniausiai to-
kią dieną, kaip teigia patys romai, 

atsinešami tokie gėrimai ir valgiai, 
kuriuos mėgo mirusysis. Prie 
brangesniais paminklais pažy-
mėtų kapaviečių yra akmeniniai 
staliukai. Jei jų nėra, romai vaišes 
išdėlioja tiesiog ant žemės.

Lietuviai tomis dienomis aplan-
ko artimųjų kapus, juos sutvarko, 
papuošia gėlėmis, uždega žvakes. 
Nuo 1990 m. Lietuvoje lapkričio 1 d. 
paskelbta nedarbo diena, o Vėlinės –
tik minėtina švente.

„Trakų žemės“ inf.
Juozo Vercinkevičiaus nuotr.

Vėlinės prie tėvų kapo

Ant aukšto smėlėto kalnelio,
Kur spyglius tos mėto 

pušelės,
Ten atgulė mano tėveliai.

Jas deda ant kapo smiltelės,
Vėl dega tos žvakių 

liepsnelės.

Vytautas VILKIŠIUS

Naujosios Trakų kapinės

Vytautas Didysis – iškiliausia 
asmenybė Lietuvos istorijoje, iki 
šiol mus įkvepianti ir skatinanti 
mūsų vaizduotę. Turime nema-

žai išlikusių faktų apie jo sukurtą 
galingiausią valstybę regione –
nuo Baltijos iki Juodosios jūros, 

Paminėtos Vytauto 
Didžiojo mirties metinės

Spalio 27-ąją Trakų Salos pilyje tradiciškai yra minimos Lietuvos 
didžiojo kunigaikščio Vytauto mirties metinės. Šiemet pagerbiant 
šią iškilią ir Lietuvos valstybei nusipelniusią asmenybę įvyko kraš-
tiečio rašytojo Edmundo Malūko istorinio romano „Vytauto žemė“ 
ir vitražisto Nerijaus Baublio darbų pristatymai.

Nukelta á 7 p.

Istorinio romano „Vytauto žemė“ autorius Edmundas Malūkas

Miškininkų rūpesčiu 
prigauti įžūlūs šiukšlintojai

Praėjusią savaitę VĮ Trakų 
miškų urėdijos pareigūnai 
išaiškino itin įžūlų miško šiukš-
linimo atvejį. Padedami pilie-
tiškos atliekų savininkės, seniū-
nės, kaimo bendruomenės ir 
dviejų rajonų aplinkos apsau-
gos agentūros pareigūnų, jie 
atsekė visą nelegalaus atliekų 
surinkimo verslo schemą. 

Pažeidėjas – UAB „Rapas“ direktorius

Šių metų spalio mėnesio vi-
duryje, Trakų girininkijos valsty-
biniame miške, esančiame netoli 
Senųjų Trakų, rastas didelis kiekis, 
apie 11 kubinių metrų, šiukšlių: 
statybinių ir buitinių atliekų. Viena 
krūva išpilta tiesiai ant pavasarį 
pasodintų eglaičių, kita – ant 
miško keliuko. Miškininkų pra-
dėto tyrimo metu nustatyta, kad 
atliekos atvežtos iš Senųjų Trakų. 
Atliekų savininkė buvo sudariusi 
sutartį su įmone, kuri įsipareigojo 
atlikti griovimo darbus ir pašalinti 
atliekas, tai yra, nustatyta tvarka 

priduoti jas į sąvartyną. Be to, 
savo atliekas ji net nufotografavo 
ir iš įmonės pareikalavo pristatyti 
atliekų pridavimo kvitus, kai jos 
bus sutvarkytos. Kvitai šeiminin-
kei buvo pristatyti, tačiau atliekos 
vis tiek atsidūrė miške. Pasirodo, 
kaltininkas – UAB „Rapas“. Ši 

Nukelta á 4 p.
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Trakų rajono savivaldybės informacija ▼
Savivaldybės administracijos Dokumentų valdymo skyriaus telefonų numeriai: 
 priimamasis (8 528) 51 525, mero sekretorė (8 528) 55 487, direktoriaus 
sekretorė (8 528) 53 981. www.trakai.lt

Trakai Senieji Trakai Aukštadvaris Paluknys Lentvaris Onuškis GrendavėTrakų rajono 
savivaldybė

Rūdiškės

Lapkričio 3 dieną vykusia-
me Trakų rajono tarybos posė-
dyje priimtas sprendimas nuo 
lapkričio 11 dienos iš pareigų 
atleisti savivaldybės adminis-
tracijos direktorių Joną Liesį. 
Lietuvos liberalų sąjūdžiui 
atstovaujantis J. Liesys spalio 
23 dieną Trakų–Vievio rinki-
mų apygardoje buvo išrinktas 
į Lietuvos Respublikos Seimą, 

kuriame darbą pradės lapkričio 
14 dieną. 

Administracijos direktorius 
tarybos nariams ir kolegoms pa-
dėkojo už bendrą darbą, patikino, 
kad dirbdamas Seime, nepamirš 
rajono reikalų. J. Liesys pastebėjo, 
kad aktyvi, energinga rajono merė 
Edita Rudelienė, jos komanda bei 
administracijos darbuotojai daug 

dirba su naujais projektais, kurių 
akivaizdžią naudą pajus visas rajo-
nas. Geros kloties J. Liesiui linkėjo 
tarybos nariai, rajono seniūnai. 

Pasibaigus posėdžiui admi-
nistracijos darbuotojai su oran-
žinėmis gerberomis rankose 
susirinko į būrį, kad palinkėtų 
J. Liesiui sėkmės. Administracijos 
direktoriaus pavaduotoja Karoli-
na Narkevič linkėjo J. Liesiui gero 

darbo Seime, atstovaujant rajono 
žmonėms. Įsiamžinę bendroje 
nuotraukoje prie savivaldybės 
pastato, administracijos darbuo-
tojai savo vadovui įteikė gėles. 

Po lapkričio 11 dienos direkto-
riaus pareigas eis K. Narkevič, kol 
taryba paskirs naująjį direktorių. 

Trakų rajono savivaldybės 
informacija  

Jau trečius savo veiklos 
metus globoju labdaros akciją 
„Su Kalėdų dvasia dovanokim 
vaikams grožį, gėrį ir šypse-
nas!“. Jos metu žmonės, orga-
nizacijos, įmonės ar įstaigos 
yra kviečiamos kalėdinėmis 
dovanomis pradžiuginti sudė-
tingomis sąlygomis gyvenan-
čius vaikus.

2015 m. akcijoje socialiai atsa-
kingų verslininkų, bendruomenių 
dėka paramą gavo 60 šeimų (144 
vaikai, 2 besilaukiančios mamos). 
Šiemet akcijos sąrašuose – 89 šei-
mos, jose auga 224 vaikai. 

Kviečiu nelikti abejingiems, 
prisidėti prie akcijos ir kartu nu-
džiuginti vaikus, augančius socia-
linės rizikos bei socialinių įgūdžių 
stokojančiose šeimose, neįgalius 
vaikus, vaikus, kurie netekę tėvų 
globos, globos namuose au-
gančius vaikus, socialiai remtinų 
šeimų vaikus.

Akcija vyks:
· parama pinigais nuo š. 

m. lapkričio 3 d. iki gruodžio 
31 d. į Trakų rajono savivaldy-
bės administracijos sąskaitą 
LT324010042700064549, esančią 
AB DNB banke (įstaigos kodas 
181626536, Vytauto g. 33 , Trakai). 
Pavedimo paskirtis – Kalėdinė 
akcija vaikams.

· parama daiktais, paslaugo-
mis, priemonėmis nuo š. m. lap-
kričio 3 d. iki gruodžio 22 d. 9–19 
val., Trakų rajono paramos šeimai 
ir vaikams centre, Aukštadvario g. 
33, Mikniškių k., Trakų sen., Trakų r., 
Tel. pasiteiravimui +370 620 82321 
arba +370 698 27197, el.p. dominy-
ka.dubauskaite@gmail.com. 

Vaikų, kuriems bus skiriama 
parama, sąrašus teikia Trakų ra-
jono paramos šeimai ir vaikams 
centras, Trakų rajono savivaldybės 
administracijos Socialinės para-
mos ir sveikatos apsaugos ir Vaiko 
teisių skyriai.

Kam reikalinga parama, skel-
biama socialiniame tinkle Face-
book – LABDAROS AKCIJA „SU 
KALĖDŲ DVASIA DOVANOKIM 
VAIKAMS GROŽĮ, GĖRĮ IR ŠYPSE-
NAS!“ 

Edita RUDELIENĖ,
 Trakų rajono savivaldybės merė 

Vyginto Skaraičio/ BFL nuotr.

Kvietimas dalyvauti 
labdaros akcijoje 

„Su Kalėdų 
dvasia dovanokim 

vaikams grožį, 
gėrį ir šypsenas!“  

Savivaldybės administracijos direktoriui 
Jonui Liesiui linkėjo gero darbo Seime   

Trakų rajono savivaldybės kolektyvas linkėjo administracijos direktoriui Jonui Liesiui (centre) gero darbo Seime
Sigitos Nemeikaitės nuotr.

Senovėje dažnoj sodyboj po 
langu buvo sodinamas dieme-
dis, nes jam buvo priskiriamos 
stebuklingos dieviškos savybės. 
Buvo tikima, kad diemedis sau-
go namus nuo gaisro, nelaimių 
ir kenkėjų. Jo vainiką kabindavo 
virš durų, kad ligos nepultų.

Šio augalo vardu pavadinę 
folkloro ansamblį, neapasiriko-
me – Rūdiškių „Diemedis“ šiais 
metais paminėjo 20-ąjį savo veik-
los jubiliejų. Jam pradėta ruoštis 
prieš gerą pusmetį, kuomet tei-
kėme Rūdiškių bendruomenės 
„Pušynas“ projektą „Bendruo-
menės institucinis stiprinimas, 
vietos gyventojų užimtumo ir 
saviugdos skatinimas, puoselė-
jant etnokultūrą“.

Projektą fi nansavo Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerija 
bei Trakų rajono savivaldybė. 
Iš projektinių lėšų atnaujinome 
didžiąją dalį tautinių kostiumų, 
įsigijome muzikos instrumentų, 
bendradarbiavome su Rūdiškių 
gimnazija: kvietėmės lektorius, 
kurie vedė edukacijas jaunimui 
apie folklorinį dainavimą, supa-
žindino su tautosakos rinkimo 
pagrindais.

Pas mus svečiavosi Lietuvos 
muzikos ir teatro akademijos 
Mokslo centro etnomuzikologi-

Rūdiškių „Diemedis“ peržengė 20-mečio slenkstį

jos skyriaus vyr. redaktorė Varsa 
Zakarienė, Lietuvos nacionalinio 
kultūros centro vyriausioji spe-
cialistė etnomuzikologė Loreta 
Sungailienė. Su moksleiviais mo-
kėmės dainuoti liaudies dainas, 
lankėme Rūdiškių senelius, kurie 
papasakojo apie savo bei Rūdiš-
kių miestelio praeitį. Džiaugia-
mės, kad Rūdiškių gimnazijos 
moksleiviai susidomėjo etnine 

kultūra ir susibūrė į moksleivių 
folkloro ansamblį, kuriam vado-
vauja mokytoja Loreta Masienė.

Iš projektinių lėšų taip pat 
įrašėme „Diemedžio“ kompak-
tinę plokštelę „Vai diemedi, 
diemedi“, kurioje sugulė ansam-
bliečių atliekamos autentiškos šio 
krašto dainos. Plokštelė įtraukta 
į Lietuvos nacionalinio kultūros 
centro leidžiamą plokštelių se-

riją „Dainos iš visos Lietuvos“. 
Viliamės, kad diemediečių atlie-
kamos dainos sudomins ne tik 
ansambliečių vaikus ir anūkus, 
tikimės, kad jos pradžiugins ir 
kitus Rūdiškių bendruomenės 
narius bei Trakų rajono liaudiš-
kos muzikos atlikėjus.

Dalį projekto lėšų skyrėme 
„Diemedžio“ 20-mečio šventei 

Rūdiškių „Diemedis“ paminėjo savo kūrybinės veiklos 20-metį

Nukelta á 3 p.
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Trakų rajono savivaldybės 
administracija projekto „Kul-
tūros ir gamtos paveldo išsau-
gojimas ir pritaikymas Trakų 
ir Gižycko rajonuose“ įgyven-
dinimo finansavimui gauti iš 
Europos Sąjungos struktūrinių 
fondų pateikė paraišką pagrin-
dinio partnerio (pareiškėjo) 
teisėmis pagal Interreg V-A 
Lietuva–Lenkija bendradarbia-
vimo programą. Kiti projekte 
dalyvaujantys partneriai: Trakų 
meno mokykla, Gižycko miesto 
savivaldybė, Gižycko rajono 
savivaldybė (Lenkija).  

Projekto metu numatoma turiz-
mui pritaikyti kultūros ir gamtos 
paveldo objektus, esančius Trakų 
rajono ir Gižycko miesto bei rajono 
savivaldybėse. Siekiant efektyviai 
išnaudoti pritaikytus objektus, taip 
pat numatoma pradėti bendras 
turizmo veiklas, kurios apima 
renginių, tapsiančių tradiciniais ir 
pradiniais tolesniam bendravimui 
plėtojant kultūrinį turizmą Trakų ir 
Gižycko vietovėse, organizavimą: 
tautinių šokių ir dainų festivalis 
Gižycko valsčiuje; menų stovykla 
abipus sienos; tarptautinis muzi-
kos festivalis. 

Numatoma bendra projekto 
vertė – 999 825,53 Eur. ES fondų 
paramos intensyvumas siekia 85 
proc., partnerių lėšos sudarytų 

15 proc. bendros projekto vertės. 
Planuojama bendra išlaidų suma 
infrastruktūrai ir darbams –  
849 851,67 Eur, jungtinėms vei-
kloms vykdyti – 149 973,86 Eur.

Šio projekto įgyvendinimo 
metu Trakų rajono savivaldybės 
administracija planuoja rekons-
truoti Trakų meno mokyklos pas-
tatą bei vykdyti jungtines veiklas 
kultūros ir meno srityse. Trakų 
rajono savivaldybei projekto 
biudžeto tenkanti dalis siekia 
728 273,28 Eur, iš jų: Europos 
Sąjungos fondų dalis 619 032,28 
Eur, Trakų rajono savivaldybės 
dalis 109 241,00 Eur.

Spalio 26–27 d. Geldapėje 

„Susgiedokim, susiedėliai“. Į 
šventę pasikvietėme kaimyni-
nių bendruomenių liaudiškos 
muzikos kolektyvus: Onuškio 
liaudiškos muzikos kapelą (vad. 
G. Kulbickienė), Tiltų kaimo ka-
pelą (vad. N. Bižokienė), Trakų 
folkloro ansamblį „Radasta“ (vad. 
R. Zakarė ir M. Morkūnienė). 
Šventėje taip pat dalyvavo folklo-
ro grupė „Ratilai“ (vad D. Mocke-
vičius) bei Rūdiškių gimnazijos 
moksleiviai, atlydėti mokytojų 
L. Masienės ir Z. Bartkevičienės. 
Renginį vedė etnomuzikologai 
Dalia ir Darius Mockevičiai.

Vedėjų betarpiškumas, ge-
bėjimas švelniai prakalbinti tiek 
jauną, tiek seną, sukurti darnią, 
draugišką vakaro nuotaiką, su-
jungė renginio žiūrovus, dalyvius 
bei svečius – pasijutome taip, 
tarsi būtume vienos šeimos nariai, 
turintys bendrą didelį tikslą – 
puoselėti ir skleisti savojo krašto 
tautinės kultūros palikimą. Visi 
esame Lietuvos žemės vaikai – čia 
gimėme, čia augome. Čia liūdime 
ir džiaugiamės, pykstame ir atlei-
džiame, mylime ir esame mylimi. 
Ir kol gyvi esame, stengiamės, kad 
būtų gera ir jauku ten, kur mes 
gyvename. Džiugu, kai galime 
dalintis širdies šiluma vieni su 
kitais, tardami padėkos, pagarbos 
ir meilės žodžius.

(Lenkija) įvyko 2-asis Interreg 
V-A Lietuvos-Lenkijos bendra-
darbiavimo programos Jungtinio 
komiteto posėdis, kurio metu 29 
paraiškoms buvo skirtas prog-
ramos finansavimas. Tarp jų 
ir mūsų projektas „Kultūros ir 
gamtos paveldo išsaugojimas ir 
pritaikymas Trakų ir Gižycko 
rajonuose“ (Trakų meno mo-
kyklos rekonstravimas) gavo 
finansavimą.

Donata NEDVECKA, 
Trakų rajono savivaldybės 

Strateginio planavimo ir 
investicijų skyriaus 

vyriausioji specialistė

Trakų meno mokyklos rekonstravimui – 
ES ir savivaldybės lėšos

Dėkojame renginio sve-
čiams: Trakų rajono merei 
Editai Rudelienei, Kultūros 
ministerijos Regionų kultūros 
skyriaus vyriausiajai specialis-
tei Jadvygai Lisevičiūtei, Tra-
kų švietimo centro direktorei 
Nijolei Lisevičienei, Rūdiškių 
seniūnui Tadeušui Pavlovskiui, 
Rūdiškių bažnyčios klebonui 
Tadui Švedavičiui, Rūdiškių 
gimnazijos direktorei Jelenai 
Ignatovič, Rūdiškių kultūros 
centro direktorei Marijai Jan-
kovskajai, Rūdiškių seniūnaitei 
Irenai Brauns, Rūdiškių biblio-
tekos vedėjai Laimai Francke-
vičienei.

Malonu buvo sulaukti ilga-
mečių kultūros darbuotojų Leo-
nardo Šumsko ir Algės Marijos 
Armalienės apsilankymo – jų 
neblėstantis gyvastingas humo-
ras užkrėtė ir mus. Dėkojame į 
šventę atvykusiems ansamblio 
draugams ir buvusiems na-
riams, o didžiausią ačiū tariame 
Rūdiškių bendruomenės „Pu-
šynas“ nariams – patyrėme, jog 
dirbdami drauge, pasitikėdami 
vieni kitais, mes galime daug 
nuveikti.

 
Dalė ŽALPIENĖ, 

projekto vadovė, 
Trakų kultūros rūmų Rūdiškių 

padalinio meno vadovė

Trakų meno mokyklai rekonstruoti numatyta skirti daugiau nei 728 tūkst. eurų 

Rūdiškių „Diemedis“ 
peržengė 20-mečio slenkstį
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Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija 2016 m. 
lapkričio 10 dieną nuo 9 iki 15 val. organizuoja 

„Karjeros dieną“. Kviečiame gimnazijos 
bendruomenę dalyvauti. Daugiau informacijos 
apie renginį ieškokite gimnazijos tinklapyje – 

www.tvdg.lt.

Karjeros diena Trakų Vytauto 
Didžiojo gimnazijoje

Spalio 21 d. Paluknio viduri-
nėje mokykloje vyko rajoninis 
skaitovų konkursas „Ruduo poe-
zijoje“, skirtas priešmokyklinio 
ugdymo grupių ir pradinio ug-
dymo 1–4 kl. mokiniams. Kon-
kurse dalyvavo Senųjų Trakų 
Andžejaus Stelmachovskio pa-
grindinės mokyklos, Lentvario 
Henriko Senkevičiaus, Trakų 
gimnazijos, taip pat Paluknio 
vidurinės mokyklos mokiniai. 

Mokiniai buvo suskirstyti į 5 
amžiaus grupes: priešmokyklinės 
ugdymo grupės mokiniai, 1–4 kl. 
ugdytiniai. Dalyvių deklamavimo 
įgūdžius vertino autoritetinga 
komisija: Trakų r. savivaldybės 
tarybos narė A. Kovalevskaja, 
Trakų kultūros rūmų direkto-
rius E. Keizik, Paluknio vaikų 
darželio auklėtoja R. Mickevič, 
geografijos vyr. mokytoja S. Cha-
laburdo, tikybos vyr. mokytoja L. 
Kvidzinska. Pačių mažiausiųjų 
skaitovų grupėje I vietą užėmė A. 
Maconko (mokyt. R. Joknienė), o 
II vietą – G. Gureckaja (mokyt. R. 
Joknienė), III vieta atiteko L. Le-

Rajoninis skaitovų konkursas Paluknyje

onavičiūtei (mokyt. J. Savickaja), 
padėkos raštu buvo paskatinta  
E. Kraičinska (mokyt. J. Urbano-
vič). 1 kl. moksleivių grupėje I 
vietą iškovojo G. Klebeko (mokyt. 
E. Lavrukaitienė), II vietą – D. Tur-
linska (mokyt. I. Rudis), III vietą – 
P. B. Mardas (mokyt. A. Matačina), 
padėkos raštu paskatinta mok. P. 
Naumovič (mokyt. E. Lavrukaitie-
nė). 2 kl. moksleivių grupėje I vietą 
užėmė K. Ramašauskaitė (mokyt. 
K. Troiko), II vietą – T. Nedveckis 
(mokyt. L. Mackevič), III vietą – 
Beata Baranovska (mokyt. V. 
Naumovič), padėkos raštu paska-
tinta E. Stachovič. 3 kl. moksleivių 
grupėje I vietą iškovojo Ana Ba-
ranovska (mokyt. V. Naumovič), 
II  vietą – G. Buzarevič (mokyt.  
B. Senkanec), III vietą – O. Seliava 
(mokyt. R. Srazevičienė), padėkos 
raštas taip pat buvo įteiktas T. 
Aliukoniui (mokyt. B. Senkanec). 
4 kl. moksleivių grupėje I vietą 
užėmė R. Troiko (mokyt. J. Šoc), 
II vietą – A. Naumovič (mokyt. L. 
Kašėtienė), III vietą – K. Dziugevič 
(mokyt. J. Šoc), padėkos raštas 
įteiktas (mokyt. T. Mikonskaja).

Skaitovų konkurso prizinių 
vietų laimėtojai buvo apdova-
noti padėkos raštais, knygomis, 
kanceliarinių priemonių rinki-
niais, saldumynais, kuriuos įteikė 
Trakų kultūros rūmų direktorius 
E. Keizik. Norime padėkoti šio 
konkurso rėmėjams: Lietuvos 
lenkų mokyklų mokytojų drau-
gijai (Macierz szkolna), Lietuvos 
lenkų sąjungos Trakų r. skyriaus 
Paluknio grupės pirmininkei 
R. Joknienei, mūsų mokyklos 
direktorei A. Sakovič bei direk-
toriaus pavaduotojai ugdymui L. 
Narkevič. 

Klausydami konkurso dalyvių 
be galo džiaugėmės, kad pedago-
gų ir tėvelių pastangomis meninis 
skaitymas ir toliau puoselėjamas, 
nuo mažų dienų ugdoma meilė ir 
pagarba gimtajam žodžiui, kuris 
vaikų lūpose skamba nuoširdžiai 
ir teikia didelį pasitenkinimą ne 
tik mums, bet ir jiems patiems.

Božena SENKANEC, 
Paluknio vidurinės mokyklos 

pradinio ugdymo mokytoja 
Agnieškos Sakovič nuotr.

Skaitovų konkurso dalyviai
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įmonė šiukšles mikroautobusu 
iš Senųjų Trakų tiesiog išvežė į 
artimiausiai esantį mišką. Trakų 
rajono aplinkos apsaugos agentūra 
jau surašė administracinį teisės 
pažeidimo protokolą ir privalomąjį 
nurodymą sutvarkyti atliekas. Šį 
pažeidimą miškininkams padėjo 
išaiškinti pati atliekų savininkė ir 
Senųjų Trakų seniūnė.

Deja, tokių šiukšlinimo atvejų 
pastaraisiais metais labai padažnė-
jo. Kol kas didžiąją dalį tokių pažei-
dimų, kad ir ne iš karto, pavyksta 
išaiškinti. Pavyzdžiui, jau nuo va-
saros vidurio Trakų miškų urėdijos 
Lentvario girininkijoje šalia Valų 
kaimo vis išdygsta didelės krūvos 
statybinių atliekų. Miškininkų 
rūpesčiu ir šiuo atveju nustatytas 
asmuo, kuris verčiasi tuo, kad už 
sutartą mokestį surenka atliekas 
iš statybviečių ir išgabena jas į 
miškus. Pasirodo, Trakų miškai 
yra ne vienintelė jo „veiklos“ vieta. 
Šiukšlės buvo vežamos ir į Vilniaus 
rajono miškus. Todėl VĮ Trakų 
miškų urėdija kreipėsi pagalbos 
ne tik į Trakų rajono aplinkos 
apsaugos agentūrą, bet ir į labai 
patyrusį Vilniaus rajono aplinkos 
apsaugos agentūros pareigūną 
Joną Bacevičių, kuris ir organizavo 

sėkmingą pasalą. Miškininkų ir su 
jais bendradarbiavusios Valų kai-
mo bendruomenės pastangomis 
pažeidėjas sulaikytas. 

Pasitaikė ir dar įžūlesnių šiukš-
linimo atvejų. Jau praėjo beveik 
metai, kai VĮ Trakų miškų urėdijos 
pareigūnai kartu su Trakų rajono 
aplinkos apsaugos pareigūnais 
išaiškino grupės asmenų organi-
zuotą neteisėtą atliekų surinkimo 
verslą. Šie asmenys internete patal-
pina skelbimus apie nebrangiai iš 
gyventojų ar įmonių surenkamas 
statybines ir kitas atliekas. Priėmę 
už sutartą mokestį atliekas, tiesiog 
jas išveža į miškus, laukus ar kitur. 
Dėl šios veikos prokuratūroje 
vyksta tyrimas.

Minėti atvejai ne vieninteliai, 
kuomet Vilniaus miesto ar aplin-
kinių rajonų gyventojų ir įmonių 
šiukšlės atsiduria Trakų rajone. 
Trakų rajono aplinkos apsaugos 
agentūros vedėjas Zigmantas 
Butvilas yra išaiškinęs ir daugiau 
panašių šiukšlinimo atvejų. 

Pagal LR Atliekų tvarkymo 
įstatymą, savo atliekų bet kam 
perduoti negalima. Atliekų turėto-
jas turi tvarkyti atliekas pats arba 
perduoti jas atliekų tvarkytojui. Vi-
sos atliekas surenkančios, rūšiuo-
jančios, gabenančios, saugančios, 
naudojančios bei šalinančios įmo-
nės registruotos Atliekų tvarkytojų 
valstybės registre (ATVR), apie 
jas vieša informacija pasiekiama 
adresu https://atvr.am.lt. Paste-
bėjus šiukšlinimo atvejį prašome 
skambinti skubiosios pagalbos 
telefonu 112. 

VĮ Trakų miškų urėdijos ir 
Generalinės miškų urėdijos prie 

Aplinkos ministerijos inf.

Miškininkų rūpesčiu prigauti 
įžūlūs šiukšlintojai

Atkelta iš 1 p.

Teisininkės Danutės Vipartienės  
TEISINĖS PASLAUGOS

Civilinės, administracinės, darbo, 
žemės, baudžiamosios ir bendrai-
siais 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

Užs. Nr. 95

Trakų kultūros rūmų Dus-
menų padalinio renginių or-
ganizatorė Rima Karsokienė 
antrąkart romansų mylėtojus 
sukviečia į popietę „Dainuok, 
širdie, gyvenimą“. Šiemet į 
renginį atvyko kolektyvai iš Vil-
niaus bei kaimyninių Varėnos ir 
Kaišiadorių rajonų. 

Romansų popietę pradėjo 
šeimininkai. Dusmeniškės Vida 
Bubelevičienė, Jadvyga Aliu-
konienė, Rima Karsokienė, Ve-
ronika Bubelevičienė ir Aldona 
Narkevičienė dainavo apie meilę, 
laukimą, bučinius mėnesienoje, 
apie sužeistą širdį, liūdesį ir 
sielvartą, netgi iš meilės gautą 
džiovą ir t. t. 

Nenuilstantis poezijos ir ro-
mansų klubas „Elena“ (vad. Ele-
na Skirelienė) iš Vilniaus, trečią-
kart lankantis Dusmenyse, svei-
kino susirinkusiuosius auksinio 
rudens proga. Skambėjo pačių 
ansamblio dalyvių sukurtos eilės 
ir muzika. Dainininkams smuiku 
pritarė žinomas muzikantas Liu-
tauras Milišauskas. 

Varėnos r. Valkininkų kul-
tūros centro moterų ansamblis 
„Santaka“ (vad. Aldona Japertie-
nė) linkėjo, kad širdyje niekada 
nebūtų drumzlino rudens: Ypač 
visus sužavėjo daina „Gervės“. 
Rudenį išskrendančių gervių 
klausiama: „Ar tėvynės toj šaly 
jūs nepasigendat? 

Savo širdies sopulius išliejo 
Kaišiadorių r. Kruonio kultūros 
centro Kalvių skyriaus retro ko-
lektyvas „Naftalininiai senjorai“ 
(vad. Jolita Ivaškevičienė). Jų 
repertuare – praeito šimtmečio 
pradžios romansai ir baladės. An-
samblio dalyviai ne tik dainuoja, 
demonstruoja to meto madas bei 
scenos rekvizitą, bet ir vaidina 
puikius mini vaizdelius.

Grupelė Vilniaus kultūros 
centro folkloro ansamblio „Jorė“ 
narių romansų popietėje Dus-
menyse dalyvavo jau pernai. O 
šiemet atvyko beveik visas, beveik 
30 metų puoselėjantis senosios 
kultūros tradicijas, nuolat daly-
vaujantis tarptautiniuose festiva-
liuose, ansamblis. 2007 m. jis gavo 
„Aukso paukštės“ apdovanojimą. 

Be visiems gerai žinomų dainų 
klausytojai išgirdo daugeliui dar 
negirdėtą ir skausmu persmelktą 
romansą „Stovi tiltas geležinis“. 

Susirinkusiuosius maloniai nu-
stebino jaunoji atlikėja Agnė Čer-
niauskaitė, gyvenanti Vilniuje, bet 
vasaras kartu su šeima leidžianti 
mamos tėviškėje Dusmenyse. Ji 
padainavo keletą romansų prita-
riant gitarai. Agnė gali pasigirti, 
kad jos mokytoja – žinoma roman-
sų atlikėja Liuba Nazarenko.

Renginys buvo išties puikus. 
Po renginio sulaukėme vien tei-
giamų atsiliepimų. Viena pusamžė 
moteris, vilnietė, išėjusi iš salės 
pasakė: „Dar niekada gyvenime 
negirdėjau tokio gero koncerto...“ 

Onutė VIRGINAVIČIENĖ

Dusmenų kultūros centre vėl 
skambėjo romansai

Koncertuoja retro kolektyvas „Naftalininiai senjorai“

„Tele2“ pristato dar vieną gali-
mybę iš savo išmaniojo telefono ir 4G 
mobiliojo interneto gauti daugiau nau-
dos. Operatorius siūlo vaizdo turinio 
paslaugą „Viaplay“, kur rasite galybę 
filmų, animacijos, dokumentikos, TV 
laidų, serialų ir sporto transliacijų.

„Viaplay“ leidžia mėgstamą 
vaizdo turinį žiūrėti už gerą kainą, 
aukštos kokybės, legaliai ir patogiai 
– visur, kur veikia internetas. Tuo 
įsitikinti paprasta – paslaugą galima 
30 dienų išbandyti nemokamai.

Paslaugos išskirtinumas yra tai, 
kad turinys pritaikomas Lietuvai 
– papildomas subtitrais, įgarsinamas 
lietuviškai, o sporto varžybas komen-
tuoja lietuvių komentatoriai. 

Visada yra, ką žiūrėti
„Viaplay“ jau siūlo tiek turinio, 

kad jo užteks ilgam, ir pasiūla toliau 
plečiama. Iki metų pabaigos filmų, 
serialų, dokumentikos ir turinio vai-
kams bus jau 5000 valandų.

„Viaplay“ filmų, serialų, doku-
mentikos ir turinio vaikams pakete 
– didžiausių kino ir TV studijų „20th 
Century Fox“, „NBC International“, 
„CBS“, „Lionsgate“, „Fox Interna-
tional“, „Warner Bros“, „Viacom“ ir 
vietos gamintojų kūriniai. 

Pavyzdžiui, čia galima patogiai 
žiūrėti populiarius lietuviškus seri-
alus „Naisių vasara. Sugrįžimas“, 
„Moterys meluoja geriau“ ir kitus.

Ypač geras sporto pasirinkimas
Paslaugų paketas „Viaplay spor-

tas“ be viso pagrindinio turinio pa-
siūlys ir svarbiausių sporto varžybų 
transliacijas.

Ji užsisakę krepšinio gerbėjai galės 
žiūrėti „Eurolygos“ varžybas. Futbolo 
žiūrovams – UEFA Čempionų ir 
Europos lygų, UEFA Supertaurės, 
Anglijos „Premier“ ir FA taurės lygų, 
Vokietijos „DFB Pokal“ varžybos.

Ledo ritulio aistruoliams – Konti-
nentinės ledo ritulio lygos ir Pasaulio 
ledo ritulio čempionato varžybos. O 
auto- ir motosporto mėgėjams – For-
mulės-1 ir MotoGP lenktynės.

Taip pat „Viaplay“ rodo bokso 
varžybas, lengvąją atletiką, dviračių 
sporto ir kitas transliacijas. Sporto 
transliacijas, rodytas per „Viasat Sport 
Baltic“ kanalą, „Viaplay“ žiūrovai 
gali žiūrėti ne tiktai tiesiogiai, bet ir 
48 valandas po transliacijos.

Visur, kur veikia internetas
Per „Viaplay“ savo pamėgtą 

turinį galite žiūrėti bet kur ir bet 
kada. Tam tereikia interneto ryšio ir 
planšetės, telefono arba kompiuterio. 
Tą daryti galima paslaugos svetainėje 
www.viaplay.lt ir telefonuose ar 
planšetėse, atsisiuntus programėlę 
įrenginiui su „Android“ ar „iOS“ 
operacine sistema.

Naudojimuisi „Viaplay“ reikia 
tiktai interneto, o tai patogu, nes fil-
mus ir sportą leidžia žiūrėti netiktai 
namuose, bet ir keliaujant, nuvykus 
į svečius ar laukiant eilėje.

„Tele2“ klientai paslauga galės 
naudotis praktiškai visur. Greitasis 
„Tele2“ 4G internetas prieinamas jau 
99 proc. šalies gyventojų. Prie tokios 
aprėpties artėja ir dar greitesnis 4G+ 
internetas. Juo gali naudotis jau 63 
proc. gyventojų.

„Viaplay“ privalumai
Patogu ir tai, kad pradėję žiūrėti 

filmą galėsite bet kada sustabdyti, 
o vėliau pratęsite toje pačioje filmo 
vietoje, net jei tą darysite kitame 
įrenginyje.

Jeigu jūs norite žiūrėti savo seri-
alą, o vaikas rinksis animacinį filmu-
ką, tai nebus problema – kiekvienas 
gali žiūrėti savo turinį atskirai ir 
tuo pat metu, nes „Viaplay“ leidžia 
žiūrėti skirtingą turinį per du įrengi-
nius vienu metu. Taigi nebereikės su 
šeimos nariais ginčytis, kieno dabar 
eilė – sporto varžybų ar serialo.

Užsienio turinys yra puikiai pri-
taikytas Lietuvos žiūrovams. Didelė 
dalis turinio yra įgarsinta lietuviškai, 
taip pat yra galimybė žiūrėti su 
subtitrais (lietuvių, anglų, rusų k.). 
Galėsite kartu pramogauti ir mokytis, 
o tobulinti užsienio kalbos įgūdžius 
bus paprasčiau.

Išbandykite nemokamai
„Tele2“ siūlo išbandyti paslau-

gą nemokamai net 30 dienų. Tai 
galite padaryti www.tele2.lt. Jums 
bus suteiktas paslaugos paketas, 
kurio vertė 6,99 Eur/mėn. Paketą 
sudaro filmai, populiariausi seri-
alai, animacija vaikams, įdomioji 
dokumentika. 

Vėliau nusprendę užsisakyti 
paslaugą, galėsite pasirinkti iš dviejų 
mokėjimo planų. Už 6,99 Eur/mėn. 
gausite visą „Viaplay“ turinį, išsky-
rus tiesiogines sporto transliacijas. 
Norintiems papildomai stebėti sporto 
transliacijas paketas kainuos 9,99 
Eur/mėn. 

Mokestis už „Viaplay“ bus įtrau-
kiamas į „Tele2“ paslaugų sąskaitą. 
Jokių papildomų mokesčių ir ilgalai-
kių sutarčių čia nėra. Jei nuspręsite, 
kad nenorite tęsti naudojimosi paslau-
ga, jos galėsite atsisakyti bet kuriuo 
metu, ir mokestis bus nebetaikomas 
nuo ateinančio mėnesio.

Daugiau informacijos apie paslaugą – 
www.tele2.lt/viaplay.

PR 

Kodėl geriau filmus ir serialus žiūrėti per „Viaplay“?
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Kelionės

Bažnyčia neprieštarauja pa-
laikų kremavimui, bet neleidžia 
pelenų laikyti namuose arba 
jų išbarstyti gamtoje, sakoma 
antradienį Vatikane pristatytoje 
Tikėjimo mokymo kongregacijos 
instrukcijoje „Ad resurgendum 
cum Christo“. Prieš porą savaičių 
vykusioje spaudos konferenci-
joje savo parengtą dokumentą 
pristatė Tikėjimo mokymo kon-
gregacijos vadovai – prefektas 
kard. Gerhardas Mülleris ir jo 
bendradarbiai.

Šiais laikais mirusiųjų palaikų 
kremavimas vis dažniau pakeičia 
tradicinį kūnų laidojimą. Kartu 

su kremavimu atsiranda ir nauji 
reiškiniai, tokie kaip pelenų lai-
kymas namuose arba išbarstymas 
gamtoje. Bažnyčios požiūris į 
palaikų kremavimą išreikštas 
Kanonų teisės kodekse: „Bažny-
čia primygtinai pataria išlaikyti 
pamaldų paprotį laidoti mirusiųjų 
kūnus, tačiau nedraudžia krema-
vimo, nebent jis būtų pasirinktas 
dėl katalikiškai doktrinai priešta-
raujančių priežasčių“ (kan. 1176 
§ 3). Ši norma nieko nesako apie 
pelenų saugojimą ir dėl to jau 
kuris laikas įvairių šalių Vysku-
pų konferencijos prašė Tikėjimo 
mokymo kongregaciją aiškiau 

apibrėžti ir pelenų saugojimo 
taisykles. Ypač buvo reiškiamos 
abejonės dėl atsirandančių naujų 
papročių saugoti pelenus namuo-
se arba juos išbarstyti gamtoje.

Kongregacijos paskelbtoje ins-
trukcijoje „Ad resurgendum cum 
Christo“ pakartotas Kanonų teisės 
kodekse išreikštas patarimas lai-
doti mirusiųjų kūnus kapinėse. 
Atsimenant Viešpaties mirtį, 
palaidojimą ir prisikėlimą, kūno 
laidojimas geriausiai išreiškia 
mūsų tikėjimą kūno prisikėlimu. 
Su pagarba rūpindamasi miru-
siųjų kūnais Bažnyčia patvirtina 
tikėjimą prisikėlimu ir atsiriboja 

nuo tų laikysenų ir apeigų, ku-
rios mirtį suvokia kaip galutinį 
žmogaus asmens sunykimą, kaip 
reinkarnacijos proceso etapą arba 
kaip susiliejimą su gamta.

Tačiau jei dėl rimtų priežasčių 
pasirenkamas palaikų krema-
vimas, tuomet pelenai turi būti 
saugomi sakralioje aplinkoje, 
tai yra kapinėse, bažnyčioje ar 
kitoje tam skirtoje vietoje. Urnos 
saugojimas namuose neleistinas, 
išskyrus tik tuos atvejus, kai dėl 
rimtų priežasčių vietos vyskupas 
tam suteikia leidimą. Siekiant 
išvengti bet kokių panteistinių, 
natūralistinių ar nihilistinių 
dviprasmybių, draudžiama pe-
lenus išbarstyti ore, žemėje ar 
vandenyje.

„Tikimasi, – sakė pristatymo 
spaudos konferencijoje kardinolas 
Mülleris, – kad ši instrukcija padės 
krikščionims geriau įsisąmoninti 
mūsų visų turimą Dievo vaikų 
orumą. Žmogaus asmuo yra kū-
rinys, kurio buvimas mirties va-
landą nesibaigia. Dievas yra mūsų 
pradžia ir mūsų tikslas. Iš žemės 
esame kilę ir į žemę grįžtame, 
laukdami galutinio prisikėlimo. 
Tad šiandien reikia evangelizuo-
ti mirties suvokimą. Prisikėlęs 
Kristus yra tarsi deganti meilės 
krosnis, kuri viską atnaujina ir 
viską naujai perkuria, laukiant 
kūno iš mirusiųjų prisikėlimo ir 
amžinojo gyvenimo“.

Šaltinis: http://lt.radiovaticana.va

Instrukcija dėl palaikų kremavimo

Rugsėjo 23-osios vakare 
„Kremblių“ kapitonas V. Daugu-
dis su komandos vertėju Kaziu 
Godlausku, komandos nariais 
Leonora Daugudiene ir Kęstučiu 
Vilkausku Vilniaus oro uoste 
sutiko 9 italų grupę: pasaulio gry-
bavimo čempionatų iniciatorių ir 
organizatorių Fra Ranaldo, Nacio-
nalinio Toskanos–Emilijos Ape-
ninų parko direktorių G. Vignali, 
miško reindžerių pulkininką G. 
Piacentini, 5 turizmo kooperatyvo 
„Briganti di Cerreto“ darbuotojus – 
taip pat pasaulio grybavimo čem-
pionatų Italijoje rengėjus. Jau buvo 
naktis, kai pagaliau svečiai įsikūrė 
prie Trakų esančiame viešbutyje 
IDW Esperanza Resort. Lietuvos 
XIV grybavimo čempionatas 
vyko Marcinkonyse (Varėnos r.), 
todėl dalyviams reikėjo būti vie-
toje jau 6 val. 30 min., nes 7 val. 
buvo startas. Mums pagelbėjo 
K. Godlauskas, naktį atvykęs iš 
Vilniaus į Trakus ir palydėjęs iki 
„Kremblių“ susitikimo vietos – 
Pirčiupių. Nuo ten italai važiavo 
paskui „Kremblių“ automobilį. 
Beveik nemigę italai, sudarę 2 
komandas, grybavo nebijodami 
šalto lietaus, nepaklydo, finišavo 
laiku ir rado net 3 baravykus. 

 Varėnoje G. Piacentini susipa-
žino ir bendravo su Trakų r. savi-
valdybės mere Edita Rudeliene, 
kalbėjosi su Varėnos r. vadovais. 
Italus domino grybavimo turizmo 
galimybės, jie labai susidomėjo 
sūrių gamyba Lietuvoje

 O „Krembliai“ tą dieną aštun-
tą kartą tapo Lietuvos grybavimo 
čempionais ir į Paluknį parvežė 
nugalėtojams skirtą Varėnos 
mero taurę. Daugiausia grybų, 
kaip įprasta, surinko kapito-

nas. Marcinkonyse „Krembliai“ 
pristatė nuotraukų parodą su 
savo dalyvavimo III pasaulio 
grybavimo čempionate Italijoje 
akimirkomis, rūpinosi italais bei 
parodė Varėnos krašto pažibą – 
nusivežė prie Ūlos akies. Čia 
vertėjauti K. Godlauskui padėjo 
Paluknio „Medeinos“ gimnazijos 
anglų k. mokytoja Rūta Gustienė. 
Kitą dieną Kęstutis Vilkauskas pa-
rodė svečiams Trakus, pilį, plukdė 
ežerais. Popiet Vytenis ir Leonora 
Daugudžiai ir Rūta Gustienė su 
Kaziu Godlausku surengė italams 
ekskursiją po Vilnių. O jau spalio 
8–9 d. ,,Krembliai“ dalyvavo IV 
pasaulio grybavimo čempionate 
Italijoje.

Šįmet abejojančių, kad ,,Krem-
bliai“ vėl vyks grybauti į Italiją 
nebuvo, ypač, kai jie eilinį kartą 
tapo nugalėtojais Lietuvoje. Deja, 
situacija buvo sudėtingesnė, negu 
pernykštė. Visų pirma, paaiškėjo, 
kad savivaldybės autobusiuko 
negausime – jis sulūžo. Prisidėjo 
ir rinkimai į LR Seimą, pareika-
lavę ko ne visų galimų rėmėjų 
ir padėjėjų laiko bei dėmesio. 
Komanda irgi sklido į šalis – An-
drius ir Kęstutis negalėjo vykti dėl 
darbo reikalų. Vertėjas Kazys taip 
pat pareiškė šįmet niekaip neiš-
trūksiantis. O kur dar finansinės 
bėdos – juk vien starto mokestis 
komandai buvo 150 EUR. Reikėjo 
transporto, lėšų degalams, kelių 
mokesčiams, nakvynėms, lauktu-
vėms draugais tapusiems italams. 
Tačiau Lietuva – stebuklų kraštas, 
todėl per stebuklą „Krembliais“ 
buvo pasirūpinta.

Trakų r. savivaldybė skyrė ko-
mandai 300 EUR. Dosniai parėmė 
Saulius Peleckas, UADBB BALTO 

„Kremblių“ keliais po Lietuvą ir Italiją

LINK mažmenos departamento 
direktorius, prisidėjo Vitalij Za-
chaževskij, Paluknio verslininkas, 
Valerijan Jusionis, Paluknio ŽŪB 
„Merkys“ vadovas ir Romas 
Dacius, restorano Vilniuje „Būsi 
trečias“ savininkas. O tinkamą 
transporto priemonę pasirodė 
turįs komandos narys Tomas 
Kieras. Taip vairuotojo problema 
irgi išsisprendė. Andrių pakeitė 
Leonora, o Kęstučio vieta atiteko 
Mečislovui Grudinskiui, geram 
grybautojui iš Senųjų Trakų, kurį 
rekomendavo seniūnė Ana Inge-
levič. Ir pasitaikyk tu man – Me-
čislovas, pasirodė, ne tik grybauja 
ir vairuoja. Jis – autošaltkalvis. 
Mūsų sąlygomis – tai buvo lobis. 
Vertėja irgi atsirado sava – vykti į 
Italiją mielai sutiko Vytauto Gus-
to dukra Dalia, puikiai kalbanti 
angliškai.

Paluknio seniūnė Marija Golu-
bovska kapitonui Vyteniui davė 
šiaurietiško ėjimo lazdų, kad len-
gviau būtų kabarotis kalnų šlaitais 
Italijos baravykų beieškant. Ir 
kaip motina įdavė medaus. 

Kęstutis Vilkauskas parūpino 
suvenyrų, knygų ir bukletų, krep-
šelių su Trakų vaizdais. Kapitonas 
Vytenis vežė dovanų, be visokių 
kitų gėrybių, laikraščių „Trakų 
žemė“ ir „Lietuvos rytas“ nume-
rius, kuriuose buvo publikacijų 
apie italų viešnagę Lietuvoje. 

Susiruošę ir susikrovę mantą 
pradėjome 33 val. trukusią kelionę 
į Čereto Lagi. Nežinojome, kad 
Čereto kaimeliai yra du, todėl 
navigacija mus vedė ne į reikiamą 
kaimą, per Genują. Tikrai nenu-
siminėme, nors papildomai teko 
sukarti beveik 300 km, Genujos 
vaizdai buvo to verti. Pagaliau nu-
vykę apsistojome tuose pačiuose 
apartamentuose kaip ir pernai. 

Šeštadienio rytą kapitonas 

vyrus išsivedė apžvelgti Čereto 
apylinkių, o Leonora su Dalia 
mezgė ryšius, pažindinosi, tvarkė 
komandos reikalus. Paaiškėjo, 
kad šių metų čempionatui skirta 
Čereto edo arena – Palagijako. 
Gražiai papuoštoje, rudeniniais 
lapais nuklotomis grindimis 
arenoje stovėjo netgi briedžio 
iškamša, o palubėje kabojo valsty-
bių vėliavos. Tarp jų – ir Lietuvos. 
Pačiame didžiulės salės centre 
gavome vietą, kurioje galėjome 
bendrauti su čempionato rengė-
jais ir dalyviais. Užregistravusios 
komandą nuėjome į verslininkų 
seminarą, kuriame buvo kalbama 
apie Italijos miškų ir jų grybų ypa-
tumus, grybavimą, kitus verslus. 
Įdomu, kad leidimas grybauti Ita-
lijoje gali kainuoti nuo 10 iki 250 
EUR – tai priklauso nuo miško ir 
teritorijos pobūdžio. G. Vignali, 
Nacionalinio parko direktorius, 
papasakojo apie grybavimo čem-
pionatą Lietuvoje, trumpai prista-
tė Lietuvos grybavimo tradicijas ir 
įspūdžius apie Lietuvos miškus. 
Tuomet pakvietė „Kremblių“ 
kapitoną Vytenį papasakoti apie 
tai plačiau. Vyteniui teko ir pasa-
koti, ir atsakinėti į klausimus, ar 
Lietuvoje grybavimas mokamas, 
ar šalyje plėtojamas grybavimo 
turizmas ir pan. Jam vertėjavo 
mūsų Dalia, o iš anglų k. į italų k. 
vertė vietinė vertėja. Popiet Pala-
gijako paruošėme lietuvišką stalą 
ir vaišinome visus, norėjusius 
pabendrauti su lietuviais, sužinoti 
apie Lietuvą ir Trakus. Žmonės 
srautu plūdo prie mūsų. Šakotis, 
sausainiai – grybukai, kibinai, ski-
landžiai, dešros ir kitos gėrybės 
nyko nuo stalo kartu su lietuvišku 
midumi, alumi ir dar kai kuo. Ver-
tėja Dalytė sukosi net sušilusi. Le-
onora dėliojo dovanų krepšelius 
mūsų draugams – čempionato 

organizatoriams, kapitonas su 
vyrais bendravo ir lietuviškomis 
šypsenomis, ir per Dalytę, stebėjo, 
kad nieko nepražiūrėtume. Šalia 
kabojo mūsų nuotraukų paroda, 
pasakojusi apie italų viešnagę 
Lietuvoje. 

Sekmadienio, čempionato die-
nos, rytas išaušo kiek geresnis nei 
pernai – perkūnijos nebuvo, bet 
lynojo, o debesys gulė ant galvų. 
Dalyvių buvo daugiau nei 500 
(pernai dalyvavo 390 žmonių). 
Komandos atvyko iš Ispanijos, Al-
banijos, Libijos, Prancūzijos, Šve-
dijos, netgi Japonijos ir, žinoma, 
Lietuvos. Kiekvienas su didžiuliu 
asmeniniu numeriu ant krūtinės 
ir nugaros, dauguma su lazdo-
mis ruošėsi startui. Virš minios 
grybautojų skraidė dronas. Pagal 
kapitono planą Vytenis su Tomu 
pasuko viena kryptimi, Vytautas 
su Mečislovu kita, o Leonorai 
teko vienai, praleidus pagrindinę 
grybautojų masę, atidžiai apžiūrėti 
vietas, kurias kiti prabėgo skubo-
mis. Ir mums pavyko! Pirmieji 
baravykus rado Vytautas su Me-
čislovu. Tomui čempionato naktį 
Lietuvoje gimė sūnus, todėl jam 
negalėjo nesisekti. Ir Leonora rado 
porą kitų grybautojų tiesiog pra-
žiopsotų baravykų. Iš viso koman-
da surinko jų net 25. Tiesa, vieno, 
gal centimetro dydžio, nepjovėme. 
Užklojome lapais ir palikome 
augti. Todėl jautėmės draugiški 
gamtai ir patyrę – pasiramsty-
dami lazdomis, kabindamiesi už 
šakų, šaknų ir uogienojų jau tik 
pereidavome iš vienos grybingos 
vietos į kitą, nes jau žinojome, kad 
skardžiuose baravykai neauga 
(ar gal tik kol kas mums neauga). 
Todėl ir vėl buvome geriausi tarp 
užsieniečių. Kapitono Vytenio 
Daugudžio krūtinę papuošė 
medalis, o komanda ir vėl stojo 
nugalėtojų pakyloje su Lietuvos 
vėliava. Vėl mus sveikino, mumis 
džiaugėsi turbūt visas Čeretas. Ir 
dauguma tvirtino, kad būtinai 
atvyks į Lietuvą grybauti. 

O mes nuoširdžiai dėkojame 
Trakų r. savivaldybės adminis-
tracijai ir visiems visiems mums 
linkėjusiems gera, o ypač – italams 
G. Vignali, F. Rinaldi ir E. Farinai. 
Prižadame, kad kitąmet Italijoje 
grybausime dar geriau!

Leonora DAUGUDIENĖ,
 komandos „Krembliai“ 

vadybininkė 
Organizatorių nuotr.

III pasaulio grybavimo čempionate Italijoje „Krembliai“ ir vėl buvo geriausi tarp 
užsieniečių

Iš viso komanda surinko net 25 baravykus
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Mokyklos
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Trakų švietimo pagalbos tar-
nyba, siekdama skleisti sveikos 
mitybos kuo jaunesniame amžiuje 
idėjas, propaguoti valgymo kul-
tūrą šeimose, 2016 m. spalio 1 d. 
įsijungė į europinį Erasmus+ KA2 
tarptautinį projektą „Sveikatai 
palankios mitybos inovatoriško 
mokymo metodologijos vystymas 
ir praktika ikimokykliniame ir pra-
diniame ugdyme“ (Innovative tea-
ching methodology of health friendly 
nutrition development and practice in 
pre-primary and primary education 
(HeathEDU)). Šiame projekte da-
lyvauja penkios Viduržemio jūros 
regiono šalys – Ispanija, Bulgarija, 
Turkija, Italija ir Graikija – bei 
dvi Lietuvos komandos – Trakų 
švietimo pagalbos tarnyba ir pro-
jektą koordinuojanti institucija VšĮ 

,,eMundus“. Septynios komandos 
įgyvendins šį inovatorišką, svei-
katai palankios mitybos mokymo 
metodų įdiegimo projektą ugdy-
mo įstaigose (4–10 m. vaikams). 
Pirmieji mokymai vyks ne tik 20 
pradinių mokyklų ir darželių Lie-
tuvoje, bet ir kitose partnerių šalių 
ugdymo įstaigose.

HealthEDU projekto tikslas –
formuoti vaikų, tėvų, mokymo 
įstaigų personalo sveikatai palan-
kios mitybos įpročius, teigiamas 
nuostatas, ugdyti ir skleisti sveikos 
mitybos ir gyvensenos principus 
bei sąmoningumą visose įstaigų 
bendruomenėse, įdiegti sveikatai 
palankius patiekalus vaikų val-
giaraščiuose ir suformuoti teisingą 
valgymo kultūrą.

Spalio 18–19 d. Kaune įvyko 

pirmasis HealthEDU projekto par-
tnerių grupių susitikimas, kurio 
metu buvo aptarta HealthEDU 
projekto eiga, strategija, numaty-
tos pagrindinės veiklos. Taip pat 
sutarta dėl rezultatų, kurių bus 
iekiama iki kito susitikimo ir dėl 
mokymų organizavimo Italijoje. 
Susitikimo metu buvo aptarta ug-
dymo įstaigų maitinimo situacija 
ir kiekvienos šalies problematika. 
Partneriai vieningai sutarė, kad 
ugdyti reikia ne tik vaikus, bet ir 
tėvelius, ugdymo įstaigų perso-
nalą, ir tik tuomet kompleksinis 
ugdymas, švietimas, šiuolaikiško 
ir sveikatai palankaus maitinimo 
įdiegimas atneš tikruosius poky-
čius. Buvo kalbėta, kad reikėtų 
sudaryti vientisą vaikų mitybos 
ugdymo programą, į kurią būtų 
įtraukiama visa bendruomenė.

Artėjant lapkričio 8-ajai – Euro-
pos sveikos mitybos dienai – nori-
me priminti posakį: „Gyvenkime 
ne tam, kad valgytume, o valgy-
kime tam, kad gyventume“. 

Rasa RAGAŽINSKIENĖ,
Trakų švietimo pagalbos 

tarnybos psichologė,
projekto koordinatorė 

Sveikos mitybos sklaida ikimokykliniame ir pradiniame 
ugdyme per projektinę veiklą

Aukštadvario žemės mo-
kykla ir Gižycko agroverslo 
ir aplinkos dizaino mokykla 
(Lenkija), glaudžiai bendrauja 
nuo 2005 m. Bendrauti pradėta 
abiem mokykloms dalyvaujant 
COMEnIuS mainų projekte. 
Projekto metu mokinių sukur-
tas produktas (informacinis 
leidinys) buvo išrinktas vienu 
iš geriausių ES fi nansuotų ga-
lutinių produktų. Įgyvendi-
nus projektą gimė idėja tęsti 
bendradarbiavimą praktinio 
mokymo, gamybinės praktikos 
srityje. 

Pirmieji mokinių mokomo-
sios praktikos mainai buvo or-
ganizuoti 2008 m. gegužės mėn. 
ir tęsėsi iki 2015 m. Mokiniai 
susipažino su kaimo turizmo 
verslu, dirbo kaimo turizmo so-
dybose: ruošė patalpas svečiams, 
priimdavo delegacijas, maitino 
svečius, organizavo pramogas 
lankytojams. Lenkijos mokiniai 
taip pat dirbo Trakų regiono 
sodybose, o laisvalaikiu abiejų 
šalių jaunuoliai keliavo po Gižyc-
ko ir Trakų regiono lankytinas 
vietas, domėjosi papročiais, tra-
dicijomis, skanavo nacionalinių 
valgių, mokėsi bendrauti lenkų, 
lietuvių ir anglų kalbomis. 

2015–2016 m. abiejų mokyklų 
iniciatyva ieškojome naujų bend-
radarbiavimo formų, kurios la-
biau motyvuotų mokinius. Buvo 
numatytos edukacinės 3 dienų 
išvykos pas partnerius. Aukš-
tadvario žemės ūkio mokykla 
Lenkijos Respublikos mokinius 
priėmė spalio 4–6 d. Gižycko 
agroverslo ir aplinkos dizaino 
mokyklos mokiniai ir mokytojai 

dalyvavo edukacinėse progra-
mose Amatų centre, susipaži-
no su lietuvių tautos praeitimi 
kraštotyros muziejuje, lankėsi 
Aukštadvario regioniniame par-
ke ir varžėsi kartingų lenktynėse. 
Taip pat aplankė Trakus, Vilnių 
ir liko sužavėti istorinėmis bei 
kultūrinėmis vertybėmis. 

2016 m. spalio 18–20 d. Aukš-
tadvario žemės ūkio mokyklos 
aktyviausi mokiniai, lydimi gim-
nazijos skyriaus vedėjos Liucijos 
Venckienės ir profesijos mokytojos 
metodininkės Violetos Nairanaus-
kienės, vyko į edukacinius užsiė-
mimus Gižycke. Susipažinome 
su Varmijos Mazūrų vaivadijos 
istoriniais ir gamtos paminklais, 
klausėmės įspūdingo vargonų 
koncerto Šv. Lipkos bažnyčioje, 
tobulinome turimas kompeten-
cijas edukaciniais užsiėmimais 
Gižycko agroverslo ir aplinkos 
dizaino mokyklos praktinėje 
mokymo bazėje, pramogavome. 
Mokinių vidinis pasaulis labai 
praturtėjo, prasiplėtė akiratis, pa-
tobulino turimus įgūdžius ir įgijo 
naujų kompetencijų. Sukaupta 
gerąja patirtimi grįžę mokiniai 
pasidalijo su draugais. Džiau-

giamės, kad galėjome paskatinti 
mokinius, aktyviai dalyvaujan-
čius renginiuose, konkursuose ir 
kitose veiklose.

Mokiniai, dalyvavę eduka-
ciniuose mainuose, įgijo naujų 
kalbinių, darbinių, bendravimo, 
verslumo ir kitų įgūdžių, susipa-
žino su kaimyninės šalies istorija, 
tradicijomis, kultūra, profesinio 
mokymo sistemos ypatumais. 

Violeta NAIRANAUSKIENĖ 
ir Liucija VENCKIENĖ,
 Aukštadvario žemės ūkio 

mokyklos mokytojos, atsakingos už 
karjeros ugdymą 

Violetos Nairanauskienės nuotr.

Edukaciniai mainai – nauja 
bendradarbiavimo forma

Užs. Nr. 920

Tel.  +��0 6�1 1���1, +��0 6�1 1� ��2, +��0 � 21��1�� 
info@mundusmirabilis.lt     www.mundusmirabilis.lt

Kviečiame keliauti su mumis!
Kelionių organizatorius „Mundus mirabilis“ 
Olandų g. 1�-2, Vilnius

Piligrimystė yra daugiau nei paprasta kelionė. Tai pasitraukimas 
nuo įprasto gyvenimo, padedantis įprasminti kasdieninius 

rūpesčius ir kreipiantis mintis prie dieviškų dalykų... Visas mūsų 
gyvenimas yra tartum ilga maldinga kelionė į Tėvo namus... 

Tokia kelionė vyksta kiekvieno žmogaus sielos gelmėse, tikinčiųjų 
bendruomenėse, o per jas – ir visoje žmonijoje... 

(Jonas Paulius II)

Roma – Vatikanas. Jubiliejinė Gailestingumo 
metų kelionė
Lapkričio 11–1� d., 2016 m.
Italija. Pažintinė-piligriminė kelionė į Romą. 
Kaina: nuo ��0 Eur

Šventoji Žemė. Izraelis–Palestina 
Lapkričio 2–� d., 2016 m. 
Vasario 1�–22 d., 201� m.
Izraelis. Klasikinė piligriminė kelionė po 
Šventąją Žemę
Kaina: ��0 Eur + lėktuvo bilietas (nuo 200 Eur)
Grupę lydės kunigas

Šventoji Žemė. Izraelis su Negevo dykuma 
Spalio �0 d.–lapkričio � d., 2016 m.  
Kovo �–1� d., 201� m.
Izraelis. Piligriminė kelionė po Šventąją Žemę
Kaina: ��0 Eur + lėktuvo bilietas (nuo 200 Eur)
Grupę lydės kunigas

Piligrimų dėmesiui

Veiklų pristatymas Projekto partneriai

Susitikimo akimirka

Aukštadvario žemės ūkio mokyklos moksleiviai Gižycke



�2016 m. lapkričio 4 d. Nr. 44 (938)

Trakų krašto dešimtmečio kultūros pokyčiai

apie jo išmintį, pažabojusią Vo-
kiečių ordiną jėgą ir prijungusią 
Lietuvos valstybę prie katali-
kiškos europietiškos šeimos. Jo 
didybės liudijimų daug, tačiau 
istoriniai šaltiniai, deja, tyli apie 
patį šių žygdarbių autorių. Koks 
jis buvo? Ką jis jautė, apie ką 
svajojo? Belieka tik įsivaizduoti... 
ir amžiams atiduodant pagarbą jį 
prisiminti.

Spalio 27-ąją Trakų Salos pilyje 
jau ne vienerius metus gyvuoja tra-
dicija pagerbti Vytauto Didžiojo at-
minimą. Šiemet viduramžišką ano 
meto dvasią buvo galima pajusti 
vos tik pražengus pilies vartus. Ir 
ne tik dėl istorija persismelkusios 
aplinkos, bet ir dėl žavių Dovai-
nių „Saulės vartų“ romuviečių 
(vad. Audronė Jodkonė), kurios 
persirengusios tautiniais drabu-
žiais sutiko renginio svečius ir 

kiekvienam ant kairio riešo užrišo 
raudoną siūlą, saugantį nuo blogų 
dalykų. Susirinkusieji iš karto 
buvo pakviesti užsukti į Kuni-
gaikščių rūmų menę ir pasigrožėti 
vitražisto Nerijaus Baublio darbais 
išpuoštais langais. Žvelgdami į 
jo vitražus „Vytautas Didysis“ 
ir „Kunigaikštis Kęstutis“,  skir-
tus sūnui ir tėvui, matome, kad 
spalvos, kompozicija ir skaidy-
mas atspindi gotikinius kanonus. 
Dominuoja mėlyna spalva, nors 
vitraže „Vytautas Didysis“ yra 
nemažai karališkos raudonos bei 
geltonos spalvos. Fonas skaidytas 
rombais, nes pilies griuvėsiuose 
buvo rasti būtent tokios formos 
stiklai. Vytautas Didysis laiko 
uždėjęs ranką ant kalavijo, „kaip 
valdžios ir didybės simbolio”. 
Kaip teigė pats menininkas, jis 
norėjo vitražus taip įkomponuoti 
į interjerą, kad atitiktų ano meto 

epochą ir atrodytų, kad čia ir yra 
jų vieta. Jis džiaugias, kad jo kūry-
bines idėjas palaikė Trakų istorijos 
muziejaus direktorius Virgilijus 
Poviliūnas. Gražių žodžių meni-
ninkui negailėjo ir LR Seimo narė 
Dangutė Mikutienė, gyrusi N. 
Baublio profesionalumą.

Antra renginio dalis buvo 
skirta pristatyti pirmą istorinį 
romaną Lietuvoje apie Vytautą 
Didįjį. Šiam įvykiui garsus Lie-
tuvos rašytojas Edmundas Ma-
lūkas ruošėsi -erius metus – tiek 
užtruko kūrybos kelias, pavirtęs 
į 700 puslapių menantį romaną. 
Autorius tvirtino, kad norėjo 
pavaizduoti tokią epochą, „kad 
liepsnotų tokia aistra, tokia meilė, 
jog net kvapą gniaužtų“. Džiugu, 
kad Didžioji menė buvo pilna 
susirinkusiųjų, kurie įdėmiai 
klausėsi rašytojo pasakojimo apie 

kūrybos kelią. Autorius pasidali-
jo mintimis, kodėl pradėjo rašyti 
romaną, kas buvo sunkiausia, 
nevengė pašmaikštavimų.

Iškilmingą nuotaiką dar la-
biau pakurstė Trakų meno mo-
kyklos ugdytinių Justinos Ma-
siukaitės ir Rūtos Ribikauskaitės 
(mok. Vilmantė Kaziulytė) bei Ei-
kinto Valioko, Auktumio Valioko 
ir Tomo Uldriko (mok. Arvydas 
Mišeikis) atliekama muzika. O 
Dovainių „Saulės vartų“ romu-
vietės pacitavo ištrauką apie akis 
lietuvių pasaulėjautoje iš Pranės 
Dundulienės knygos: 

„blogas akis ir kitokį blogį nukrei-
pia ugnis, žarijos, dūmai, su ugnim 

siejamos žarijos, kurių raudonos 
spalvos bijo blogos akys ir piktos 

antgamtinės būtybės. Kitais 
atvejais žmonės, norėdami apsisau-
goti nuo 

Paminėtos Vytauto Didžiojo mirties metinės

blogų akių ir ligų, nešiodavosi 
raudoną skuduriuką ar siūlą. Rau-
donas 

gijas dažnai įausdavo į audinius, 
iš kurių siuvo drabužius...

O kur aplodismentai rašytojui 
už puikią iškalbą, pritraukiančią 
klausytojų dėmesį, ir susirin-
kusiųjų sveikinimų žodžiai. 
Edmundą Malūką knygos išlei-
dimo proga sveikino Seimo narė 
Dangutė Mikutienė, naujosios 
Seimo kadencijos (2016–2020) 
narys Jonas Liesys, Trakų r. 
savivaldybės tarybos narė Ada 
Gedminienė, Čižiūnų socialinių 
paslaugų centro direktorė Irena 
Kalkienė, autoriaus klasės drau-
gas, nenorėjęs atskleisti savo 
vardo, ir kiti. 

Jolanta ZAKAREVIČIŪTĖ
Andriaus Valužio nuotr.

Piligrimystė yra daugiau nei 
paprasta kelionė. Tai – pasitrau-
kimas nuo įprasto gyvenimo, 
padedantis įprasminti kasdie-
ninius rūpesčius ir kreipiantis 
mintis prie dieviškų dalykų. 
Piligrimų kelio tikslas – pasiekti 
šventą vietą, kurioje įvyksta 
susitikimas su Dievu. Kaip teigė 
Popiežius Jonas Paulius II, tokia 
kelionė vyksta kiekvieno žmo-
gaus sielos gelmėse, tikinčiųjų 
bendruomenėse, o per jas – ir vi-
soje žmonijoje. Baigiantis Popie-
žiaus Pranciškaus paskelbtiems 
Gailestingumo metams (2015 m. 
gruodžio 8 d.–2016 m. lapkričio 
20 d.) Trakų r. laikraščio „Trakų 
žemė“ redakcijos darbuotojos 
išvyko į piligriminę kelionę į 
Romą, kad pamatytų ne tik jos 
senovinį veidą ir dvasią, bet ir  
pajustų Dievo veikimą.

Piligriminės kelionės metu 
buvo daug pamatyta ir išgyventa. 
Kartu su mumis vyko dar dešimt 
piligrimių, o visos kelionės metu 
lydėjo neseniai įsteigtos kelionių 
agentūros „Mundus mirabilis“ 
vadovė Regina Atkočiūnaitė, kuri 
atvėrė Romos miestą, apgaubtą  
didybės ir šventumo skraiste. 
Atvykę į senąjį miestą susipažino-
me su Šv. Jono Laterano bazilika 
– Romos katedra. Tai – pirmo-
ji imperatoriaus Konstantino 
nurodymu pastatyta šventovė. 
Taip pat keliavome Šventaisiais 
laiptais, o vakarėjant apsilan-
kėme Šv. Kryžiaus bazilikoje, 

kurioje saugomos ir gerbiamos 
Konstantino motinos Šv. Elenos iš 
Šventosios Žemės į Romą parga-
bentos relikvijos. Dienai baigiantis 
svečių namuose „Villa Lituania“ 
dalyvavome šv. Mišiose, kurias 
aukojo kun. Mozė Mitkevičius. 
Šie svečių namai priklauso Popie-
žiškajai Šv. Kazimiero kolegijai, 
įsteigtai 1945 m. 1959 m. buvo 
nupirktas greta esantis pastatas 
„dvynys“, kuriame įkurti svečių 
namai „Villa Lituania”, skirti 
kolegijos-seminarijos išlaikymui. 
Tuomet Romos lietuvių kolegijoje 
gyveno ir mokėsi lietuvių išeivijos 
klierikai ir kunigai. Baigę studi-
jas jie grįždavo dirbti vietinėje 
(užsienio) sielovadoje. Atgavus 
Nepriklausomybę į kolegiją at-
vyko 20 klierikų ir keletas kunigų 
jau iš nepriklausomos Lietuvos.  
O dabar į kolegiją yra nuspręsta 

priimti tik kunigus, Lietuvos ar 
išeivijos vyskupų siunčiamus į 
Romą specialiam teologiniam 
pasiruošimui.

Yra sakoma, kad jei neapsi-
lankei Vatikane, vadinasi, nebu-
vai Romoje. Todėl kitos dienos 
svarbiausias tikslas buvo Vati-
kanas. O jau Vatikano muzie-
jaus grožis atėmė amą. Čia yra 
sukauptas didžiausias pasaulio 
meno lobynas. Piligrimių akys 
raibo, o širdys virpėjo užsukus 
ir Šv. Petro baziliką, kuri yra 
didžiausia ir svarbiausia bazili-
ka krikščioniškajame pasaulyje. 
Buvo smalsu pažvelgti į Siksto 
koplyčios vidų, kad susipažin-
tume su vieta, kur konklavos 
metu yra renkamas naujas po-
piežius. Toliau mums buvo 
pasiūlyta užsukti į didžiausią 
Romos baziliką, skirtą Mergelei 
Marijai – Santa Maria Maggiore 
(Švč. Mergelės Marijos Didžioji), 
kur saugomos Betliejaus ėdžių 
relikvija. Žengdami per Gailes-
tingumo vartus galėjome Dievo 
Motinai paskirti savo širdies 
maldas. Kupina įspūdžių diena 
baigėsi šv. Mišiomis. 

Trečia diena piligrimams 
buvo ypatinga, nes susipažinome 
ne tik su koliziejumi – viena iš 
Romos pažibų, bet ir galėjome 
apsilankyti katakombose (vie-
ta, kur buvo palaidoti pirmieji 
krikščionys). Kun. Mozės dėka 
turėjome galimybę ten pasimelsti 
– dalyvavome šv. Mišiose. Po to 
mūsų laukė Šv. Pauliaus bazilika, 

pastatyta ant šv. Pauliaus kapo, ir 
kitos reikšmingos Romos miesto 
vietos: Palatino kalva, Venecijos 
aikštė ir kt.

Paskutinę dieną vyko pili-
griminės kelionės kulminacija. 
Dalyvaudami Vatikano aikštėje 
Popiežiaus Pranciškaus aukoja-
mose šv. Mišiose galėjome išgirsti 
ne tik jo žodžius, bet ir išvysti jo 
veidą, kai jis važiavo pro minią 
garsiuoju papamobiliu. Likusią 
dienos dalį paskyrėme pažinčiai 
su Roma – mūsų laukė Panteno-
nas, šv. Agnietės bažnyčia, Trevi 

fontanas ir kt. įžymios miesto 
vietos.

Piligrimystė mums suteikė ne 
tik nepamirštamų įspūdžių, bet ir 
galimybę atrasti dvasinę ramybę 
bei pajausti Dievo artumą. Už šią 
kelionę esame dėkingos laikraščio 
„Trakų žemė“ vyr. redaktoriui 
Juozui Vercinkevičiui. 

Jolanta ZAKAREVIČIŪTĖ ir 
Stanislava ŽURAVSKA,
„Trakų žemės“ redakcijos

darbuotojos
Autorių nuotr.

Piligriminė kelionė į amžinąjį miestą – Romą

*Straipsnius remia Spaudos, radijo  ir televizijos rėmimo fondas

Atkelta iš 1 p.

Gausus būrys susirinkusiųjų domėjosi Nerijaus Baublio (pirmas iš kairės) darbais

Dovainių „Saulės vartų“ romuvietės

Spalio 16 d.  popiežius Pranciškus kanonizavo septynis palaimintuosius

Popiežius Pranciškus aukoja šv. 
Mišias tūkstantinei miniai
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Trakų žemė yra turtinga kul-
tūros puoselėtojų, muzikantų ir 
dainininkų. Visa Lietuva žino 
Trakų Jurgio Gaižausko kapelą, 
kuri išugdė daug puikių muzi-
kantų. Visi gerai pamena ma-
lonią Jurgio šypseną, kviečian-
čią pašokti. Kiek atlikėjų groja  
J. Gaižausko polką. Daug dirbo 
iš Vievio kilusi muzikos organi-
zatorė mokytoja Paulauskienė. 
Kas nežino Grigiškių muzikanto 
ir chorvedžio Aleksandro Me-
lecho? Lentvario miestą gražiai 
reprezentavo trys gražios moterys 
iš „Randevu“, užbūrusios savo 
nuostabiu balsu. O kokios žavios 
mūsų Paluknio moterys! Jų me-
lodingas balsas lydi visas šventes 
ir minėjimus. Kraštiečių ausims 
mielas Alekso Dulkės armonikų 
skambesys. Penktus metus gyvuo-
jančio Trakų rajono kultūros rūmų 
rusų dainos ansamblio „Zabava“ 
koncertai surenka pilnas sales 
klausytojų. Ansambliui vadovauja 
talentingas muzikas ir dainininkas 
Dariuš Nedvecki. Trakų žemė turi 
tiek talentingų asmenybių, kad 
visų neišvardysi.

Vienas tokių yra Vlodzimiež 
Sašenko. Pažinojau jau jį ir anks-
čiau. Kai mūsų šalyse prasidėjo 
atšilimas, mokytojai pradėjo jausti 

savo tautybę, prisiminė tėvų, 
mamų ir senelių dainas, pradėjo 
siūti moksleiviams nacionalinius 
rūbus. Mokyklai reikėjo gero mu-
zikos mokytojo ir jį rado – tai Vlo-
dzimiež Sašenko. Tiesa, jis buvo 
labai užimtas, tačiau sutikdavo 
kartą per savaitę atvažiuoti iš Rū-
diškių į Salkininkus. Jis per vieną 
dieną tiek padarydavo, kiek kiti 
sugebėdavo per mėnesį. Jį mylėjo 
ir mokiniai, ir mokytojai. Jis su kla-
sių mokytojais ruošdavo koncertus 
moksleivių tėvams ir visuomenei. 
Prisimenu Vlodzimiežą kaip talen-
tingą muzikos mokytoją ir švenčių 
organizatorių.

Artimiau su V. Sašenko susi-
pažinau, kai Trakų kultūros rūmų 
lenkų dainų ir šokių ansamblis 
„Tročanie“ pakvietė jį prisijungti 
į kolektyvą. Viena iš iniciatorių 
buvo Zofika Čapkovska. Vlodzi-
miežas kartu su Dariušu Nedvec-
kiu daug dirbo, repetavo, išmokė 
daug liaudies dainų. Ansamblis 
koncertavo ne tik Trakų, bet ir 
kituose Lietuvos rajonuose bei už-
sienio šalyse. Buvo sakoma, kad 
Lietuvos mastu „Tročanie“ yra 
trečioje vietoje pagal profesiona-
lumą po lenkų dainų ir šokio ko-
lektyvo „Vilija“ bei  lenkų dainų 
ir šokių ansamblio „Vilenščizna“. 

Kad kolektyvas pasiektų aukštu-
mų, reikėjo daug ir kantriai dirbti. 
Atsimenu, kai kartą teko giedoti 
Trakų Švč. Mergelės Marijos 
Apsilankymo bažnyčioje per šv. 
Kalėdas, V. Sašenko buvo silpnai 
apsirengęs, todėl labai sušalo, vos 
neprarado sąmonės. 

V. Sašenko buvo labai geras 
tėvas ir vyras. Iš jo dukros pavel-
dėjo talentą muzikai. Viena dukra 
Evelina Sašenko tapo garsia Lie-
tuvos dainininke, atstovavo šaliai 
įvairiuose konkursuose, tarp jų 
„Eurovizijoje“. Visa Lietuva ją 
palaikė, o ypač mes, trakiečiai. 

Neseniai buvau sutikęs V. Sa-
šenko, tokį pat linksmą, malonų 
ir energingą. Dažnai talentingi 
žmonės suserga vadinamąja 
„žvaigždžių“ liga, o V. Sašenko 
liko nuoširdus, darbštus ir ma-
lonus. Šiuo metu turi staliaus 
dirbtuves ir mielai leidžia laisvą 
laiką ten – tai tapo jo hobiu, kuris 
padėjo jam statant naują namą.

Tokį ir pažįstu Vlodzimiežą 
Sašenko – labai gerą, talentingą 
muziką ir visuomenės veikėją. 
Jubiliejaus proga linkiu Jam stip-
rios sveikatos, kūrybinio darbo ir 
Dievo malonės.

Vladyslav Jan ČAPKOVSKI

Skambėkit mūsų dainos!
Vlodzimiežui Sašenko 60 metų

Kultūra

Trakų viešojoje bibliotekoje 
įvyko ilgai lauktas Lilianos Nar-
kovič knygos „Tiškevičių Užutra-
kis ir Pogoželė“ pristatymas bei 
susitikimas su knygos autore. Ši 
knyga – tai privatus autorės lei-
dinys, išleistas 2016 m. ir šį kartą 
skirtas Užutrakio Tiškevičiams 
(apie autorę plačiau bei Trakų Vo-
kės Tiškevičiams skirtas ir anon-
suotas knygas, esančias Trakų 
viešosios bibliotekos fonde rašyta 
„Trakų žemėje“, 2016 m. kovo 
25, Nr. 12, p. 10, pilna anotacija – 
http://www.trakubiblioteka.lt/
lt/2867-dvi-knygos-apie-traku-
vokes-tiskevicius).

Mokslininkė savo privačiame 
archyve yra sukaupusi keletą 
tūkstančių istorinių dokumentų, 
iliustracijų ir nuotraukų, susijusių 
su buvusių žemvaldžių bei dvarų 
Vilniaus krašte istorija. Turi ypač 
gausų Tiškevičių archyvą (tarp 
kitų dokumentų yra ir jų kores-
pondencija 1895–1939 m., senos 
nuotraukos). Liliana Narkovič 
palaiko glaudžius ryšius su Lent-
vario, Vokės, Užutrakio Tiškevi-
čių palikuonimis ir naudojasi jų 
privačiais šeimos archyvais, todėl 
jos knygose pateikiama daug 
informacijos apie Tiškevičių gi-
minės gyvenimą, kurios nerasime 
oficialiuose šaltiniuose.

Susirinkusius smalsuolius 
Liliana stebino dar negirdėtais 
Tiškevičių gyvenimo faktais. 
Ji pasakojo apie to meto dvare 
vyravusias tradicijas ir grafų 
pomėgius: kokie patiekalai buvo 
ruošiami dvare, koks etiketas ga-
liojo prie stalo, kaip atitinkamose 
situacijose turėjo elgtis šeimos 
nariai ir tarnai. Ji pasakojo su 
kokiais žaislais žaisdavo vaikai ir 

ypač nustebino faktu, kad vaikai 
negalėdavo būti su tėvais kada 
panorėję – jie susitikdavo ir kartu 
leisdavo laiką tik nustatytomis 
valandomis. Kitu metu vaikais 
rūpindavosi auklės. Autorė aptarė 
ir jautrias to meto higienos bei 
intriguojančias meilės temas. Visa 
tai ir dar daugiau galima rasti jos 
naujausioje knygoje „Tiškevičių 
Užutrakis ir Pogoželė – Zatrocze 
i Pogorzela Tyszkiewiczow“.

Liliana pabrėžė, kad grafai 
buvo tokie patys žmonės kaip ir 
visi, o šių laikų aktualijos iš tiesų 
nėra jau taip labai nutolusios nuo 
ano laikmečio egzistencinių prob-
lemų ir gyvenimo peripetijų.

Autorės knygą apie Užutrakio 
Tiškevičius galite įsigyti ir Trakų 
viešojoje bibliotekoje.

Edita LOIBA,
Trakų viešosios bibliotekos

vyr. metodininkė

Trakų bibliotekoje pristatyta 
knyga apie Užutrakio Tiškevičius

Talentingieji kraštiečiai: (iš kairės) V. Sašenko, N. Kačianauskienė, P. Kmita, 
P. Nedveckis

Kraštiečių ausims mielas V. Nedveckio ir V. Sašenko armonikų skambesys

Knygos autorė Liliana Narkovič

Šiemet Aukštadvario gim-
nazijoje Tarptautinė mokytojo 
diena buvo ypatinga. Gimnazijos 
mokiniai šoko ir dainavo, vaidino 
ir gražiausias eiles bei gėles skyrė 
savo mokytojams. Abiturientai 
šią dieną leido mokytojams pail-
sėti – patys vedė pamokas, dirbo 
auklėtojais, taip pat organizavo 
pamokas ir mokytojams, kurie 
šventės proga tapo 13-os klasės 
mokiniais. 

Šventės proga technologi-
jų mokytoja metodininkė Ona 
Lemežienė gavo Mero padėką, 
Švietimo skyriaus padėkomis taip 
pat buvo apdovanoti informaci-
nių technologijų vyr. mokytojas 
Vytautas Antanaitis ir tikybos 
vyr. mokytoja Dalė Čepaitienė, 
gimnazijos direktoriaus padėko-
mis už projektų įgyvendinimą 
2015–2016 m. – biologijos mokyto-
ja metodininkė Janė Budrevičienė 

ir specialioji pedagogė Salomėja 
Simanavičienė.

Ypač smagu, kad šventėje daly-
vavo buvęs Aukštadvario mokyklos 
mokinys prof. Mečislovas Rondo-
manskas. Jis mielai pasidalijo savo 
prisiminimais, palinkėjo jaunimui 
būti aktyviems, ryžtingiems, siekti 
aukštų tikslų ir niekada nepasiduoti. 
Profesorius ypatingus sentimentus 
jaučia savo mokyklai, mokytojams, 
kurie išleido jį į gyvenimą ir su-
teikė sparnus dideliems siekiams. 
Šiandien M. Rondomanskas yra 
mokslų daktaras, profesorius, vers-
lininkas. Jo iniciatyva Aukštadvario 
mokyklos 90-mečio sukakties proga 
buvo pastatytas akmuo, įamžinantis 
sunkų, bet labai svarbų mokytojo 
darbą. Šis akmuo ir šiandien stovi 
senosios mokyklos teritorijoje (da-
bar Aukštadvario regioninio parko 
lankytojų centro kiemelyje). 

Profesorius nepamiršta mo-
kyklos ir šiandien. Norėdamas 
įvertinti sunkų mokytojo darbą, 
jis įsteigė piniginę premiją, skirtą 
Aukštadvario gimnazijos Metų 
mokytojui nominacijai. Šiemet 
Metų mokytoja tapo visos mo-
kyklos bendruomenės (mokinių, 
tėvų, mokytojų ir gimnazijos 
administracijos) išrinkta lietuvių 
kalbos ir literatūros mokytoja 
metodininkė Birutė Lapinskienė. Ji 
buvo apdovanota už aktyvų ir kū-
rybišką darbą, mokinių ugdymo 
pasiekimus, edukacinių projektų 
vykdymą, lyderystę ir pilietiškai 
aktyvią veiklą gimnazijoje.

Šventė baigėsi, vėl visų laukia 
įtemptas ir sunkus darbas, nauji 
iššūkiai, džiaugsmai, pasiekimai.

Lina BALEVIČIŪTĖ, 
Aukštadvario gimnazijos lietuvių 

kalbos ir literatūros mokytoja 
Č. Pociūnienės nuotr.

Mokytojų diena Aukštadvaryje

Gimnazijos pedagogų kolektyvas ir rėmėjas prof. M.Rondomanskas
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patikrinimas. 16:55.  Muchtaro sugrįžimas. 
18:00. Info diena. 18:30. Sudužusių žibintų 
gatvės. 19:30. Gyvenimiškos istorijos. 20:30. 
Visi vyrai – kiaulės. 21:00. Pasienio sargyba. 
21:30. Policininkų šou. 23:30. Dubleris 01:05. 
Džeikas, Storulis ir šuo. 01:50. Vampyro 
dienoraščiai. 02:35.  Kalbame ir rodome . 
03:20. Gyvenimiškos istorijos. 04:05. Visi vyrai – 
kiaulės. 04:30.  Kalbame ir rodome. 05:15. 
Vampyro dienoraščiai. 
Ketvirtadienis. Lapkričio 10 d. 

06:05. Labas rytas, Lietuva. 09:10. Komisaras 
Reksas. 10:00. Šlovės dienos. 10:50. Gyvenimas. 
11:45. Paklauskim Lietuvos. 12:40. Kas ir 
kodėl? 13:10. Klauskite daktaro. 14:00. Žinios. 
14:15. Laba diena, Lietuva. 16:00. Žinios. 
16:20. Šlovės dienos. 17:10. Klauskite daktaro. 
18:00. Kas ir kodėl? 18:30. Šiandien. 19:30. 
Specialus tyrimas. 20:25. Keno Loto. 20:30. 
Panorama 20:59. Jėga. 21:00. LRT forumas. 
21:55. Trumposios žinios. 22:00. Vedlys. 00:05 
Trumposios žinios. 00:10. Tikri vyrai. 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.   

06:30. Didysis žvejys. 07:00. Džonis Testas. 
07:25. Kempiniukas Plačiakelnis . 07:50. 
Volkeris, Teksaso reindžeris. 09:50. 24 valandos. 
10:40. Yra, kaip yra. 12:50. Auklė. 13:20. Būk 

Sekmadienis. Lapkričio 6 d. 

06:05. Popietė su Algimantu Čekuoliu. 
06:35. Nacionalinė paieškų tarnyba. 07:30. 
Šventadienio mintys. 08:00. Gimtoji žemė. 
08:30. Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. 09:00. 
Nauji Piterio Peno nuotykiai. 09:25. Džiunglių 
knyga. 09:40. Auklė Mun. 09:50. Aviukas 
Šonas. 10:00. Gustavo enciklopedija. 10:30. 
Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 11:30. Mūsų 
gyvūnai. 12:00. Erdvės. Pasaulio žavesys. 13:00. 
Slėpiningoji Indija. 13:55. Puaro. 15:45. Žinios. 
16:00. Laisvės vėliavnešiai. 16:30. Tikri vyrai. 
17:15. Lietuvos humoro lyg. 18:30. Šiandien. 
18:50. Degu kaip žvakė. 20:30. Panorama. 
21:00. Savaitė. 21:55. Trumposios žinios. 
22:00. Teisė žinoti. 22:30. Trumposios žinios. 
22:35. Užkibo. 00:40. Rokas ir jo broliai.  

06:30. Džonis Testas. 06:55. Mažieji Tomas ir 
Džeris. 07:20. Harvis Biksas. 07:45. Neramūs 
ir triukšmingi. 08:10. Sandžėjus ir Kreigas. 
08:35. Tomo ir Džerio šou. 09:00. Sveikatos 
ABC televitrina. 09:30. Ponas Bynas. 10:00. 
Berniuko Rykliuko ir Lavos mergaitės nuotykiai. 
11:50. Klik! Arba gyvenimas pagreitintai. 
14:00. Pričiupom! 14:30. Didingasis amžius. 
Jos didenybė Kiosem. 16:40. Ne vienas 
kelyje. 17:20. Teleloto. 18:30. Žinios. 19:30. 
Žvaigždžių duetai. 21:50. Eliziejus. 00:00. 
Mano motinos prakeikimas. 

  06:30. Ančiukų istorijos. 07:00. Transformeriai. 
Praimas. 07:30. Nindžago: Spinjitzu meistrai. 
08:00. Ančiukų istorijos. 08:30. Mamyčių 
klubas. 09:00. Kulinariniai triukai. 09:30. 
Penkių žvaigždučių būstas. 10:00. Svajonių 
sodai. 11:00. Slibinas Goriničius ir Dobrinia 
Nikitičius. 12:25. Kelionė į Raganų kalną. 14:30. 
Geležinis Vilis. 16:45. Ekstrasensų mūšis. 18:30. 
Žinios. 19:30. X Faktorius. 22:00. Profas. 23:55. 
Neįmanoma misija. 

07:30. Sveikatos kodas. 08:30. Tauro ragas. 
09:00. Viena už visus. 10:10. Beatos virtuvė. 
11:00. Ledo žemė. 13:15. Sveikinimai. 15:50. 
Kas žudikas? 17:00. Muchtaro sugrįžimas. 
18:00. Šuo. 19:10. Nuotakų karai. 21:00. 
Juodasis sąrašas. 23:00. Septyni. 01:30. 
Misionierius . 03:05. Anakonda 2. Kruvinosios 
orchidėjos beieškant. 04:35. Nuotakų karai. 

Pirmadienis. Lapkričio 7 d. 

06:05 Labas rytas, Lietuva. 09:10. Komisaras 
Reksas. 10:00. Šlovės dienos. 10:50. Laisvės 
vėliavnešiai. 11:15. 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. 16:20. 
Šlovės dienos. 17:10. Klauskite daktaro. 
18:00. Kas ir kodėl? 18:30. Šiandien. 19:30. 
Nacionalinė paieškų tarnyba. 20:25. Keno 
Loto. 20:30. Panorama. 21:29. Jėga. 21:30. 
Laisvės kaina. Savanoriai. 22:25. Trumposios 
žinios. 22:30. Amerikos pasirinkimas. 00:35. 
Trumposios žinios. 00:40. Valdžios tvirtovė. 
01:40. Komisaras Reksas. 02:30. Laisvės 
vėliavnešiai. 03:00. LRT radijo žinios. 03:05. 
Nacionalinė paieškų tarnyba. 04:00. LRT radijo 
žinios. 04:05. Stilius. 04:45. Klausimėlis.lt 

06:30. Didysis žvejys. 07:00. Džonis Testas. 
07:25. Kempiniukas Plačiakelnis. 07:50. 
Volkeris, Teksaso reindžeris. 09:50. 24 valandos. 
10:40. Yra, kaip yra. 11:45. 24 valandos. 12:50. 
Auklė. 13:20. Būk mano meile. 14:20. Mano 
lemties diena. 16:30. Labas vakaras, Lietuva. 
17:25. 24 valandos. 18:30. Žinios. 19:30. 
KK2. 20:25. Nuo... Iki.... 21:30. Žinios. 22:15. 
Tapatybė. 00:05. Mentalistas. 01:00. Begėdis. 
02:00 Juodasis sąrašas. 

6:40. Nuotykių metas. 06:55. Simpsonai. 07:55. 
Gero vakaro šou. 08:55. Meilės sūkuryje. 
10:00. Sila. Kelias namo. 12:00. Ekstrasensų 
mūšis. 13:00. Kempiniukas Plačiakelnis. 13:30. 
Simpsonai. 14:30. Mažoji nuotaka. 15:30. 
Itališka meilė. 16:30. TV Pagalba. 18:30. Žinios. 
19:30. Naisių vasara. Sugrįžimas. 20:00. Apie 
mus ir Kazlauskus. 21:00. Moterys meluoja 
geriau. 21:30. Žinios. 22:30. Kobra 11. 23:35. 
Kvantikas. 00:30. CSI elektroninių nusikaltimų 
skyrius . 01:30. Aferistas. 

06:10. Sveikatos ABC televitrina. 06:35. 
Džeikas, Storulis ir šuo. 07:30. Tokia tarnyba. 
08:25.  Muchtaro sugrįžimas. 09:25. Farų 
karai. 10:30. Sudužusių žibintų gatvės. 11:35. 
Prokurorų patikrinimas. 12:45.  Muchtaro 
sugrįžimas. 13:50. Diagnozė – žmogžudystė. 
14:50. Tokia tarnyba. 15:45. Prokurorų 
patikrinimas. 16:55.  Muchtaro sugrįžimas. 
18:00. Info diena. 18:30. Sudužusių žibintų 
gatvės . 19:30. Gyvenimiškos istorijos. 20:30. 
Visi vyrai – kiaulės. 21:00. Savaitės kriminalai. 
21:30. Moteris-Katė. 23:30. Septyni. 01:40. 
Džeikas, Storulis ir šuo. 02:30. Juodasis sąrašas. 
04:00. Gyvenimiškos istorijos. 04:45. Visi vyrai – 
kiaulės. 05:10. Kas žudikas?

06:05. Labas rytas, Lietuva. 09:10. Komisaras 
Reksas. 10:00. Šlovės dienos. 10:50. Specialus 
tyrimas. 11:45. Nacionalinė paieškų tarnyba. 
12:40. Kas ir kodėl? 13:10. Klauskite daktaro. 
14:00. Žinios. 14:15. Laba diena, Lietuva. 
16:00. Žinios. 16:20. Šlovės dienos. 17:10. 
Klauskite daktaro. 18:00. Kas ir kodėl? 
18:30. Šiandien. 19:05. Gamtos inspektoriai. 
19:30. Paklauskim Lietuvos. 20:25. Keno 
Loto. 20:30. Panorama. 20:59. Jėga. 21:00. 
Duokim garo! 22:40. Trumposios žinios. 
22:45. Dvylika beždžionių. 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. Paklauskim Lietuvos. 
04:00. LRT radijo žinios.  

06:30. Didysis žvejys. 07:00. Džonis Testas. 
07:25. Kempiniukas Plačiakelnis. 07:50. 
Volkeris, Teksaso reindžeris. 09:50. 24 
valandos. 10:40. Yra, kaip yra. 12:50. Auklė. 
13:20. Būk mano meile. 14:20. Mano lemties 
diena. 16:30. Labas vakaras, Lietuva. 17:25. 
24 valandos. 18:30. Žinios. 19:30. KK2 
penktadienis. 21:00. 2 ginklai.23:10. Nebijok 
tamsos. 01:10 Javos karštis.

06:25. Nuotykių metas. 06:55. Simpsonai. 
07:55. Naisių vasara. Sugrįžimas. 08:25. 
Moterys meluoja geriau. 08:55. Meilės 
sūkuryje. 10:00. Sila. Kelias namo. 11:55. 
Ekstrasensų mūšis. 13:30. Simpsonai. 14:30. 
Mažoji nuotaka. 15:30. Itališka meilė. 16:30. 
TV Pagalba. 18:30. Žinios. 19:30. Princesė ir 
varlius. 21:30. Karibų piratai. Pasaulio pakrašty. 
00:55 Sėkmės džentelmenai.

06:35. Džeikas, Storulis ir šuo. 07:30. Tokia 
tarnyba. 08:25. Žurovas. 10:30. Sudužusių 
žibintų gatvės. 11:35. Prokurorų patikrinimas. 
12:45. Muchtaro sugrįžimas. 13:50. Diagnozė – 
žmogžudystė. 14:50. Tokia tarnyba. 15:45. 
Prokurorų patikrinimas. 16:55. Muchtaro 
sugrįžimas. 18:00. Info diena. 18:30. Sudužusių 
žibintų gatvės. 19:30. Amerikietiškos imtynės. 
21:30. Gelbėjimo misija. 23:20. Skiriamoji 
juosta. 01:15. Džeikas, Storulis ir šuo. 02:00. 
Vampyro dienoraščiai. 02:40. Gelbėjimo misija. 
04:05. Žurovas.

Šeštadienis. Lapkričio 5 d. 

06:05. Klausimėlis.lt. 06:30. Specialus 
tyrimas. 07:25. Nauji Piterio Peno nuotykiai. 
07:50. Mūsų kaimynai marsupilamiai. 08:15. 
Džiunglių knyga. 08:30. Girių horizontai. 
09:00. Labas rytas, Lietuva 12:05. Prezidentas 
Valdas Adamkus. 14:20. Užrašai apie Šerloką 
Holmsą. 15:15. Klausimėlis.lt. 15:45. Žinios. 
16:00. Popietė su Algimantu Čekuoliu. 
16:30. Sveikinimų koncertas. 18:00. Keliai. 
Mašinos. Žmonės. 18:30. Šiandien. 18:55. 
Bėdų turgus. 19:40. Stilius. 20:25. Keno Loto 
ir Jėga. 20:30. Panorama. 21:00. Auksinis 
balsas. 22:55. Trumposios žinios. 23:00. 
Pradedantieji. 00:45. Trumposios žinios. 
00:50. Prezidentas Valdas Adamkus. 03:00. 
Užrašai apie Šerloką Holmsą. 03:55. Gamtos 
inspektoriai. 04:15. Klausimėlis.lt.  

06:30. Džonis Testas. 06:55. Mažieji Tomas ir 
Džeris. 07:20. Harvis Biksas. 07:45. Neramūs ir 
triukšmingi. 08:10. Kempiniukas Plačiakelnis. 
09:00. Tomo ir Džerio šou. 09:30. Ponas 
Bynas. 10:00. Stebuklingas kardas. 11:35. Piko 
valanda. 13:35. Policijos akademija. 15:30. 
Gyvenimo šukės. 17:30. Bus visko. 18:30. 
Žinios. 19:30. Megamaindas. 21:20. Mano 
motinos prakeikimas. 23:15. L.O.L. 01:05 2 
ginklai. 

 06:30. Ančiukų istorijos. 07:00. Transformeriai. 
Praimas. 07:30. Nindžago: Spinjitzu meistrai. 
08:00. Ančiukų istorijos. 08:30. Kempas ir 
draugai. 09:00. Virtuvės istorijos. 09:30. 
Gardu Gardu. 10:00. Pasaulis pagal moteris. 
10:30. Svajonių ūkis. 11:00. Trys didvyriai 
ir Šamachando princesė. 12:35. Kelionė 
po koledžus. 14:10. Tobulas vyras. 16:15. 
Simpsonai. 16:45. Ekstrasensų mūšis. 18:30. 
Žinios. 19:25. Eurojackpot. 19:30. Iššūkis 
kaime. 21:00. Transporteris. 23:00. 30 naktų 
paranormalių reiškinių su Šėtono apsėsta 
mergina su drakono tatuiruote. 00:30 Smagus 
pasivažinėjimas. Mirtis kelyje.

06:05. Savaitės kriminalai. 06:30. Diagnozė – 
žmogžudystė. 09:00. Brydės. 09:30. Apie 
žūklę. 10:00. Mieliausias Amerikos šuo. 11:00. 
Galiūnų čempionų lyga. 12:05. Pavariau. 
12:35. Mistinės istorijos. 13:40. Mistinės 
istorijos. 15:50. Kas žudikas? 16:55. Muchtaro 
sugrįžimas. 18:00. Pasienio sargyba. 18:30. 
Keliauk ir ragauk. Lietuva. 19:30. Muzikinė 
kaukė. 22:05. Misionierius. 23:55. Anakonda 
2. Kruvinosios orchidėjos beieškant. 01:45. 
Vampyro dienoraščiai. 03:15. Muzikinė kaukė. 
05:15. Galiūnų čempionų lyga. 

Antradienis. Lapkričio 8 d. 

06:05. Labas rytas, Lietuva. 09:10. Komisaras 
Reksas. 10:00. Šlovės dienos. 10:50. Stilius. 
11:40. Amerikos pasirinkimas. 13:40. 
Klausimėlis.lt 14:00. Žinios. 16:00. Žinios. 
16:20. Šlovės dienos. 17:10. Klauskite daktaro. 
18:00. Kas ir kodėl? 18:30. Šiandien. 19:30. 
Emigrantai. 20:25. Keno Loto. 20:30. Panorama. 
21:29. Jėga. 21:30. Nemunu per Lietuvą. 22:25. 
Trumposios žinios. 22:30. Istorijos detektyvai. 
23:20. Trumposios žinios. 23:25. Bodo. 00:25. 
Septynios Kauno dienos. 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. Nemunu per Lietuvą.  

06:30. Didysis žvejys. 07:00. Džonis Testas. 
07:25. Kempiniukas Plačiakelnis. 07:50. 
Volkeris, Teksaso reindžeris. 09:50. 24 valandos. 
10:40. Yra, kaip yra. 11:45. 24 valandos. 12:50. 
Auklė. 13:20. Būk mano meile. 14:20. Mano 
lemties diena. 16:30. Labas vakaras, Lietuva. 
17:25. Yra, kaip yra. 18:30. Žinios. 19:30. KK2. 
20:25. Juodosios našlės. 21:30. Žinios. 22:15. 
Largo Vinčas. 00:30. Mentalistas. 01:25. 
Begėdis. 02:20. Juodasis sąrašas. 

06:25. Nuotykių metas. 06:55. Simpsonai. 
07:55. Naisių vasara. Sugrįžimas. 08:25. 
Moterys meluoja geriau . 08:55. Meilės 
sūkuryje. 10:00. Sila. Kelias namo. 11:55. 
Ekstrasensų mūšis. 13:00. Kempiniukas 
Plačiakelnis. 13:30. Simpsonai. 14:30. Mažoji 
nuotaka. 15:30. Itališka meilė. 16:30. TV 
Pagalba. 18:30. Žinios. 19:30. Naisių vasara. 
Sugrįžimas. 20:00. Prieš srovę. 21:00. Moterys 
meluoja geriau. 21:30. Žinios. 22:30. Amerikos 
prezidentas. 00:50. CSI elektroninių nusikaltimų 
skyrius. 01:45. Aferistas.

06:35. Džeikas, Storulis ir šuo. 07:30. Tokia 
tarnyba. 08:25.  Muchtaro sugrįžimas. 
09:25. Farų karai. 10:30. Sudužusių žibintų 
gatvės. 11:35. Prokurorų patikrinimas. 12:45.  
Muchtaro sugrįžimas. 13:50. Diagnozė – 
žmogžudystė. 14:50. Tokia tarnyba. 15:45. 
Prokurorų patikrinimas. 16:55.  Muchtaro 
sugrįžimas. 18:00. Info diena. 18:30. Sudužusių 
žibintų gatvės. 19:30. Gyvenimiškos istorijos. 
20:30. Visi vyrai – kiaulės. 21:00. Pavariau. 
21:30. Dubleris. 23:10. Moteris-Katė 01:05. 
Džeikas, Storulis ir šuo. 01:50. Vampyro 
dienoraščiai. 02:35.  Kalbame ir rodome. 03:20. 
Gyvenimiškos istorijos. 04:05. Visi vyrai – 
kiaulės. 04:30.  Kalbame ir rodome. 05:15. 
Vampyro dienoraščiai. 

Trečiadienis. Lapkričio 9 d. 

06:05. Labas rytas, Lietuva. 09:10. Komisaras 
Reksas. 10:00. Šlovės dienos. 10:50. Emigrantai. 
11:45. Nemunu per Lietuvą. 12:40. Kas 
ir kodėl? 13:10. Klauskite daktaro. 14:00. 
Žinios. 14:15. Laba diena, Lietuva. 16:00. 
Žinios. 16:20. Šlovės dienos . 17:10. Klauskite 
daktaro. 18:00. Kas ir kodėl? 18:30. Šiandien. 
19:30. Gyvenimas. 20:25. Keno Loto. 20:30. 
Panorama. 21:29. Jėga. 21:30. Auksinis protas. 
22:45. Trumposios žinios. 22:50. Tai buvo 
sūnus. 00:25. Trumposios žinios. 00:30. Keliai. 
Mašinos. Žmonės. 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. 

06:30. Didysis žvejys. 07:00. Džonis Testas. 
07:25. Kempiniukas Plačiakelnis. 07:50. 
Volkeris, Teksaso reindžeris. 09:50. 24 
valandos. 10:40. Yra, kaip yra. 12:50. Auklė. 
13:20. Būk mano meile. 14:20. Mano lemties 
diena. 16:30. Labas vakaras, Lietuva. 17:25. 
Yra, kaip yra. 18:30. Žinios. 19:30. KK2. 20:25. 
Tik nesijuok. 21:30. Žinios. 22:15. Sveiki atvykę 
į spąstus. 00:10. Mentalistas. 01:05. Begėdis 
02:00. Juodasis sąrašas. 

06:25. Nuotykių metas. 06:55. Simpsonai. 
07:55. Naisių vasara. Sugrįžimas. 08:25. 
Moterys meluoja geriau. 08:55. Meilės 
sūkuryje. 10:00. Sila. Kelias namo. 11:55. 
Ekstrasensų mūšis. 13:00. Kempiniukas 
Plačiakelnis. 13:30. Simpsonai. 14:30. Mažoji 
nuotaka. 15:30. Itališka meilė. 16:30. TV 
Pagalba. 18:30. Žinios. 19:30. Naisių vasara. 
Sugrįžimas. 20:00. Gero vakaro šou. 21:00. 
Moterys meluoja geriau. 21:30. Žinios. 22:25. 
Vikingų loto. 22:30. Pavojingasis. 00:20. 
CSI elektroninių nusikaltimų skyrius. 01:20. 
Aferistas. 

06:35. Džeikas, Storulis ir šuo. 07:30. Tokia 
tarnyba. 08:25. Šuo. 09:30. Mistinės istorijos. 
10:30. Sudužusių žibintų gatvės. 11:35. 
Prokurorų patikrinimas. 12:45.  Muchtaro 
sugrįžimas. 13:50. Diagnozė – žmogžudystė. 
14:50. Tokia tarnyba. 15:45. Prokurorų 

Penktadienis. Lapkričio 4 d. 

Už TV programų pakeitimus redakcija neatsako

TV programa
mano meile. 14:20. Mano lemties diena. 
16:30. Labas vakaras, Lietuva. 17:25. Yra, kaip 
yra. 18:30. Žinios. 19:30. Valanda su Rūta. 
21:30. Žinios. 22:15. Vakaro seansas Žmogus 
šešėlis. 00:10. Mentalistas. 01:05. Begėdis. 
02:05. Sveikatos ABC televitrina. 

06:25. Nuotykių metas. 06:55. Simpsonai. 
07:55. Naisių vasara. Sugrįžimas. 08:25. Moterys 
meluoja geriau. 08:55. Meilės sūkuryje. 10:00. 
Sila. Kelias namo. 11:55. Ekstrasensų mūšis. 
13:00. Kempiniukas Plačiakelnis. 13:30. 
Simpsonai. 14:30. Mažoji nuotaka. 15:30. 
Itališka meilė. 16:30. TV Pagalba. 18:30. Žinios. 
19:30. Naisių vasara. Sugrįžimas. 20:00. Farai. 
21:00. Moterys meluoja geriau. 21:30. Žinios. 
22:30. Drakonų tiltas. 00:20. Gražuolė ir pabaisa. 
01:20. Pelkė. 

06:35. Džeikas, Storulis ir šuo. 07:30. Tokia 
tarnyba. 08:25. Mistinės istorijos. 10:30. 
Sudužusių žibintų gatvės. 11:35. Prokurorų 
patikrinimas. 12:45.  Muchtaro sugrįžimas. 
13:50. Diagnozė – žmogžudystė. 14:50. Tokia 
tarnyba. 15:45. Prokurorų patikrinimas. 
16:55.  Muchtaro sugrįžimas. 18:00. Info 
diena. 18:30. Sudužusių žibintų gatvės. 
19:30. Farų karai. 21:30. Prarastasis 00:20. 
Policininkų šou. 02:05. Džeikas, Storulis ir 
šuo  20. 02:50. Vampyro dienoraščiai. 03:30. 
Diagnozė – žmogžudystė. 04:15. Diagnozė – 
žmogžudystė. 05:00. Savaitės kriminalai. 
05:25. Pasienio sargyba. 

UŽs. Nr. 922

renata@oppa.lt     tel. +��0 6�� �1 �2�

Brokerė Renata Sedlikovska
Norėtumėte su GARANTIJA 
parduoti butą, namą, mišką, 
sklypą? Paskambinkite. 
Nemokama profesionali 
konsultacija.oppa

Nekilnojamojo turto agentūra

Užs. Nr. 745
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Perka

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

Užs. Nr. 21

Brangiai 
perkame 
arklius arba 
keičiame į 
darbinius. 
Atsiskaito-
me iš karto. 
Tel. 8 625 93 679

Užs. Nr. 13

Brangiausiai Lietuvoje perka miš-
kus (brandžius, jaunus, malkinius, 
iškirstus), žemes, sodybas tel. 8 
651 39 039. Užs. Nr. 2

Perkame mišką su žeme arba 
išsikirtimui. Rengiame kirtimo 
projektus. Valome laukus nuo 
užsisėjusio savaiminio miško.
Tel. �61� �����

Užs. Nr. 48

Užs. Nr. 1

Užs. Nr. 101

Užs. Nr. 161

Užs. Nr. 160

Užs. Nr. 626

Perku mišką, gali būti su bendrasa-
vininkais, neatidalintas iš bendros 
nuosavybės, tinka įvairus plotas.
Atsiskaitau grynais.
Tel. 8 644 55 355. Užs. Nr. 369

Trakų r. PK įvykių ir 
nusikaltimų suvestinė
Spalio 25 d. į Vilniaus apskr. VPK 
Trakų r. PK kreipėsi Vilniaus aps-
kr. VPK Trakų r. PK Reagavimo 
skyriaus vyriausiasis patrulis A. M., 
kuris pranešė, kad spalio 23 d. apie 
22 val. 50 min. tarnybos metu į poli-
cijos įstaigą tarnybiniu automobiliu 
pristatomas įtariamas nusikaltimo 
padarymu (g. 1989 m.) grasino su-
sidoroti su pareigūnu bei jo šeimos 
nariais. Pradėtas ikiteisminis tyrimas 
pagal LR BK 145 str. 1 d.
Lapkričio 1 d. 19 val. 38 min. gautas 
pranešimas, kad Trakų r., Anglinin-
kų k., namuose, vyriškis turi šautuvą 
ir grasina nusišauti. Policijos parei-
gūnams atvykus minėtu adresu, 
buvo sulaikytas vyras (g. 1987 m.), 
pas kurį rastas ir paimtas nelegaliai 
laikomas revolveris. Sulaikytasis dėl 
sveikatos būklės išvežtas į Vilniaus 
psichiatrinę ligoninę.

•

•

Viena didžiausių įmonių Lietu-
voje perka miškus su žeme, gali 
būti ir iškirsti.
Tel. � 6�� �� ���.

Užs. Nr. 650

BRANGIAI PERKAME MIŠKUS
Menkaverčių krūmų ir medžių 
valymas. Miškų pirkimas. 
Tel.  8 671 41 002
Krūmų ir medžių valymas. 
Tel. 8 616 11 603

Užs. Nr. 592  

Brangiai superka 
juodųjų ir spalvotųjų metalų 

laužą, nerūdijančio plieno laužą, 
akumuliatorius, auto laidus. 

Mašinų utilizavimas, pažymų 
išdavimas, didesnio kiekio 

išvežimas. 
UAB „ARGIMETAS“ Jočionių g. �� 

Vilnius, tel. � 61� �0 00�.
Užs. Nr. 757

Galvijų supirkimo įmonė SuPERKA karves, bulius, telyčias, 
AB „Krekenavos agrofirma“ supirkimo kainomis. Sveria vietoje 
elektroninėmis svarstyklėmis, moka 6 ir 12 proc. PVM. Pasiima savo 
transportu. Atsiskaito iš karto. Tel. 8 685 86 131, 8 698 28 063.

Užs. Nr. 506

Brangiai pirkčiau garažą 
Trakuose, Vilniaus g., prie 
parduotuvės „Maxima“. 

Tel. � 6�6 0� 61�.
Užs. Nr. 875

Perkame žemės grąžinimo doku-
mentus (išvadas). Konsultuojame 
nuosavybės atstatymo klausimais. 
Tel. 8 652 52 271.

Užs. Nr. 881  

Užs. Nr. 724

Brangiai superkame įvairių modelių 
automobilius, kurie gali buti neva-
žiuojantys, surūdiję ar be tech. apžiū-
ros. Pasiūlysime didžiausią kainą už 
Jūsų automobilį, išrašome utilizavimo 
pažymas. Tel.  8 676 06 275. Užs. Nr.  927

Perka

Pirkčiau malkinę medieną (sau-
suolės ir kt.) Rūdiškių seniūnijoje. 
Tel. 8 674 87 919.

Užs. Nr. 966

ATLIEKAME 
VISUS STATYBOS, 

REMONTO DARBUS. 
TEL. � 6�6 �� �1�

Užs.Nr. 40

MSK „Aukštaitijos šilas“

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

El. p. egidijus@giria.lt 
www.giria.lt

PERKAME:
• MIŠKĄ – statų ir su 

žeme;
• MEDIEnĄ ir žemės 

skypus.
REnGIAME:
• miškotvarkos projektus.

Užs. Nr. 652

m  Patyręs projektuotojas ne-
brangiai ir greitai rengia žemės 
sklypų formavimo ir pertvarky-
mo projektus (dalina sklypus į 
atskiras dalis, keičia paskirtį). 

m Derina bei tvarko visus doku-
mentus nuo geodezinių matavimų 
iki statybos leidimo.

Kontaktai: UAB „Ramilė“, 
tel. � 6�0 �0 060, � 6�6 01 6�2, 

el. p.  info@ramile.lt.
Užs. Nr. 1007

Užs.Nr. 54

LABAI PIGIAI parduodame 
skaldytas malkas, � km nuo 
Trakų centro. Pasiimti savo 

transporto priemone. 
Tel. � 6�6 0� 61�.

Užs. Nr. 876 

Teritorijų planavimai

Užs. Nr. 30

Ūkininkas išsinuomotų 
dirbamos žemĖs. 

tel. 8 615 45 410.

Domina plotas nuo 5 ha trakų, 
senųjų trakų, Rūdiškių, 
Paluknio seniūnijose. 

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

Užs.Nr. 1045

UAB GEOFORTA 
Geodeziniai, 
kadastriniai 
matavimai 
J. Galvydžio g. 4, LT-08236 Vilnius 
Tel. 8 630 06 572.
info@geoforta.lt

Užs. Nr. 400  

Trakų rajono savivaldybės administracija (žemės paėmimu suinteresuota institu-
cija), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 47 straipsnio 2 dalimi, 
informuoja, kad parengtas pasiūlymas sudaryti sutartį dėl nuostolių, susijusių su 
privačios žemės sklypo dalies paėmimu visuomenės poreikiams (Trakų miesto 
aplinkkeliui tiesti), atlyginimo:
Georgijaus Dekanidze (mirusio) paveldėtojams ir Georgijai Dekanidzei (gyvenanti 
Izraelyje) dėl jų bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomų žemės sklypų (kadastro 
Nr. 7984/0003:46 ir Nr. 7984/0003:45), esančių Babriškių k., Trakų r. sav., dalių 0,1506 
ha ir 0,1715 ha paėmimo visuomenės poreikiams.
Uždarajai Akcinei Bendrovei „Miškinių Karjeras“ dėl jos nuosavybės teise valdo-
mo žemės sklypo (kadastro Nr. 7970/0001:681), esančio Žūkų kaime, Trakų r. sav., 
dalies 0,0743 ha paėmimo visuomenės poreikiams.
Georgijaus Dekanidze (mirusio) paveldėtojai, Georgija Dekanidze, Uždaroji Ak-
cinė Bendrovė ,,Miškinių Karjeras“ su parengtais sutarčių projektais ir vertinimo 
ataskaitomis gali susipažinti Trakų rajono savivaldybėje (206 kabinete, Strateginio 
planavimo ir investicijų skyriuje, Vytauto g. 33, LT- 21106 Trakuose) arba žemės 
paėmimo visuomenės poreikiams projekto rengėjos UAB „Kelprojektas“ buveinėje 
(407 kabinete, I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas). Per 30 kalendorinių dienų nuo 
pranešimo apie pasiūlymą gavimo dienos minėti asmenys privalo raštu informuoti 
Trakų rajono savivaldybės administraciją arba UAB „Kelprojektas“ apie savo sutikimą 
arba nesutikimą sudaryti sutartį dėl nuostolių, susijusių su privačios žemės sklypo 
dalies paėmimu visuomenės poreikiams, atlyginimo.
Informuojame, kad bus laikoma, jog minėtiems žemės savininkams apie tokį pasiū-
lymą pranešta šio skelbimo išspausdinimo dienraštyje „Lietuvos žinios“ dieną.

Užs. Nr. 1070

Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią 
sunkią netekties valandą.

Nuoširdžiai užjaučiame Neringą KERINIENę, 
mirus mylimai mamytei

 
  Kūno kultūros ir sporto centro kolektyvas

Kapų tyla ir juoda žemelė amžinam poilsiui 
priglaudė mylimą tėvelį 

Dalijamės skausmu ir Daliai BEIGIENEI 
tariame nuoširdžius užuojautos žodžius.

Kas gyveno taip, kad jo atminimą.. 
Šventai saugo savo širdyse jo mylėti žmonės, 

Tas manau, padarė viską, 
Kad gyventų ir po mirties.. 

[G.Elbertas]

Trakų krašto kultūros ir amatų asociacija

Užs. Nr. 1063

Dėl tragiškos mylimos mamos ir brolio 
mirties nuoširdžią užuojautą reiškiame Irenai 

PETKEVIČIENEI.

VšĮ Trakų ligoninės kolektyvas

Užs. Nr. 914 

Tel.  +370 612 79829.  El. p. info@turtoinvest.lt  

n Pastatų projektavimas 
n Pamatų įrengimas 
n Detalieji planai
n Kadastriniai matavimai
n Geodezija
n Namų pridavimas  

n Pertvarkymo projektai:
    formavimo ir pertvarkymo 
n Žemėtvarkos projektai
n Pastatų pridavimas
n Kiti, su Jūsų nekilnojamuoju 
     turtu susiję darbai!

UAB „Turto Invest“   profesionalų komanda kokybiškai ir 
nebrangiai atlieka darbus:
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KADASTRINIAI MATAVIMAI, GEODEzIJA, 
NAMų PROJEKTAVIMAS, NAMų PARDAVIMAS
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Vilniaus apskrities vyriausiojo 
policijos komisariato Elektrėnų 

policijos komisariatas

Įvykių ir 
nusikaltimų suvestinė

Nuo 2016-10-26  iki 2016-11-01

2016-10-26 gautas pareiškimas, 
kad radęs skelbimą apie parduo-
damą mobiliojo ryšio telefoną, 
pareiškėjas per AB ,,Lietuvos paš-
tas“ pardavėjui pervedė 390 EUR.  
Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal 
LR BK 178 str. 1d. 

2016-10-28: 
Gautas pranešimas, kad Elektrė-

nuose vyras (gim. 1984 m.), kuriam 
nustatytas 0.67 prom. girtumas, 
smurtavo prieš sugyventinę. Vy-
ras uždarytas į areštinę. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 
140 str. 2 d. 

Gautas pranešimas, kad Elek-
trėnuose automobilio ,,VW Tou-
ran“ vairuotojas (gim. 1974 m.), 
siekdamas išvengti administracinės 
atsakomybė už KET pažeidimą, 
numatytą LR ATPK 1241 str. 2 d., 
pareigūnui davė 20 EUR kyšį. Pra-
dėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR 
BK 227 str. 4 d. 

2016-10-29 gautas pareiškimas, 
kad Semeliškių miestelyje, prie ka-
pinių, išdaužius automobilio ,,VW 
Passat“ durelių stiklą, pavogtos dvi 
rankinės su pinigais, banko kortelės 
ir vairuotojų pažymėjimai. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 
178 str. 2 d. 

2016-10-31 gautas pranešimas, 
kad Elektrėnuose grupė jaunuolių 
sukėlė muštines, savo veiksmais 
demonstravo nepagarbą aplinki-
niams ir sutrikdė visuomenės rimtį. 
Du jaunuoliai gimę 1995 m. sulai-
kyti ir uždaryti į areštinę. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 
284 str. 1 d. 

2016-11-01 pradėtas ikiteisminis 
tyrimas pagal LR BK 178 str. 2 d. dėl 
vagystės įvykdytos Elektrėnų sen. 
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Trakų miesto centre parduodamas 
7,37 arų namų valdos sklypas. Yra 
elektra, dujos, vanduo, kanalizaci-
ja. Galima išsikasti tvenkinį. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 636 10 855.

Užs. Nr. 480 

Reklama, skelbimai

Parduodu vežimą, vartytuvą, roges 
ir akselinę. Tel.  8 675 77 130.

Užs. Nr. 37

Parduodamas 5,65 ha sklypas 
Taučionių k., Onuškio sen., Trakų 
raj. Sklypas padalytas į 3 namų 
valdas. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 601 35 125.

Užs. Nr. 12

Parduodu Trakuose tvarkingą 2 k. 
butą (I a. iš IV),  44, 4 m2, su visais 
patogumais (vonia ir dušo kabi-
na), baldais. Yra didelis balkonas, 
rūsyje yra sandėliukas. Visi langai 
(ir balkono) plastikiniai, šarvuotos 
durys. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 617 10 329. Užs. Nr. 33 

Parduoda

Parduodu 2,40 ha namų valdos 
žemės sklypą Taučionių k, Trakų r. 
Sklypas yra netoli kelio, prie miško. 
Galima statyba. Išlikę pamatai. 
Vieno aro kaina 289, 62 EUR. 
Tel. 8 601 35 125.

Užs. Nr. 168

Parduodami namų valdos sklypai 
vaizdingoje vietoje, Mikniškių k., 
Veličkavo k., 3 km nuo Trakų. 
Tel. 8 612 80 008. Užs. Nr. 16

Funkciniai pratimai kūno stip-
rinimui ir svorio mažinimui. 
Tel. 8 605 48 893. Užs. Nr. 287

Kasame tvenkinius, rauname – ša-
liname krūmus, valome pakrantes, 
griovius, nuomojame ilgastrė-
lius ekskavatorius. Tel. 8 614 61 
960. Platesnė informacija adresu 
www. tvenkiniai.net. Užs. Nr. 15  

Parduodu dėžes triušiams, trakto-
rinį grėblį-vartytuvą, treniruoklį, 
vežimą-bričką. Tel. 8 611 21 319. 

Užs. Nr. 10 

Parduodama sodyba – 0,23 ha namų 
valdos sklypas su gyvenamuoju 
namu ir ūkiniais pastatais ir šalia 
esantis 0,49 ha namų valdos sklypas 
Taučionių k., Onuškio sen., Trakų r.  
Kaina sutartinė. Tel. 8 616 90 415.

Užs. Nr. 7

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. 1210  

Parduodame įvairią statybinę 
medieną, lauko ir vidaus daily-
lentes, grindines lentas, įvairią 
malkinę medieną. Atliekame 
medienos pjovimo, džiovinimo, 
obliavimo darbus.
Tel. �61� �����

Užs. Nr. 49
Parduodu jaunas avytes ir avinukus 
auginimui, taip pat jaunų ėriukų 
skerdieną. Perkant 2 vnt.  ir daugiau 
nemokamas pristatymas į Trakus, 
Vievį, Elektrėnus, Trakų Vokę. Taip 
pat parduodu 1 metų amžiaus po-
vus poromis ir atskirai, įvairaus am-
žiaus ir įvairiausių spalvų triušiukus 
auginimui. Tel. 8 648 52319.

Užs. Nr. 76 

Nemokamai valome apleistus 
laukus, padarome geodezinius 
matavimus.  Tel.  8 605 55 526.

Užs. Nr. 993 

Parduodu malkas, kapotas ar kala-
dėmis. Tel.  8 605 555 26.

Užs. Nr. 992

Parduodame Būklų kaime 1, 7 ha 
žemės. Tel. 8 620 80 009.  Užs. Nr.  19

Peleniškių k., Rūko g., � km nuo 
Trakų (Aukštadvario kryptis) 
vaizdingoje vietoje nebrangiai 
parduodami namų valdos skly-
pai. Galima išsikasti tvenkinius. 
Tel. � 611 �� ���. Užs. Nr. 194

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

Užs. Nr. 242 

Užs. Nr. 265

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

Užs. Nr. 1049

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

Vandens gręžiniai iki �0 m gylio 
ir gilesni. Vandens tiekimo sis-
temų montavimas. Suteikiame 
garantiją.  Tel. � 6�� �1 2�0. 

Užs. Nr. 963 

Parduodama 1/2 rąstinio namo 
dalis (apie 50 kv. m.) Plomėnų g., 
Trakų m, 6 a žemės sklypas, šalia 
Totoriškių ež. Geras privažiavimas, 
miesto komunikacijos. Kaina – 32 
000 EUR Tel. +370 659 52 323.

Užs. Nr. 362  

Parduodu 2,1 ha miško su žeme: 
juodalksnis, galima vykdyti sta-
tybas, 7 km nuo Trakų. Kad. Nr. 
7901/0002:277. Tel. 8 655 71 099.

Užs. Nr. 402 

Priimsiu gruntą / žemę, Žaizdrių k. 
Tel. 8 612 80 008. Užs. Nr. 18

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

Aukštadvaryje ant ežero kranto 
nebrangiai parduodamas 70 a 
pušynas. Tel. 8 611 21 319.

Užs. Nr. 554 

Siūlo darbą

Įmonė UAB „Daitara“ (Trakų r.) teikia 
paslaugas: miško ruošos darbai, valo 
apleistas žemes, laukus, pasiima kirti-
mo atliekas, atsižvelgiant į tvarkomą 
žemę, už atliekas gali sumokėti.
Tel.  8 605 54 550. Užs. Nr. 971

Parduodama 5 metų karvė. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 654 91111.

Užs. Nr. 712

Taisau laikrodžius, akinių rėmelius, 
grandinėles, keičiu apyrankes, 
elementus. 
Tel. 8 613 40 792, 52 874.

Užs. Nr. 43

Statau židinius, krosnis, kaminus.
Remontuoju, išvalau krosnis, ka-
minus. Tel. 8 650 86 943

Užs. Nr. 38

Parduodu melžiamą karvę. Tel. 8 
651 75 180. Užs. Nr.793 

Parduodama:
1. 107 arų žemės ūkio paskirties 
sklypas, prie upės, yra leidimas 
statyti sodybą;
2. Kokybiški ketaus radiatoriai;
3. Galingas suvirinimo aparatas.
Tel. 8 618 77 214. Užs. Nr. 726

Reikalingos valytojos
Kreiptis: tel. 8 650 54 286.

Užs. Nr. 1066 

Statau krosnis, židinius, kaminus. 
Remontuoju, išvalau krosnis, židi-
nius, kaminus. Tel. 8 650 86 940.

Užs. Nr.  848

UAB „Betonika“ gamyklai Sen. TRAKUOSE reikalingi:
• Darbininkai 
• Prikabinėtojai 
• Suvirintojai elektra (pusautomačiu)
Reikalavimai:
– panašaus darbo patirtis
– turėti pagal pareigybę reikalingus pažymėjimus 

UAB „Betonika“ projektuoja ir gamina 
surenkamojo gelžbetonio gaminius 
(www.betonika.lt). 

Užs. Nr. 1067

Kreiptis
UAB „Betonika“, Senieji Trakai, Plačioji g.
Tel. 8 680 94 846
CV siųsti el. p. personalas@betonika.lt. 

Užs. Nr. 944

Parduodame NEBRANGIAI įvairių rūšių malkas: 
skaldytas, rąsteliais, kaladėlėmis, Trakų r. 

     Tel. � 622 �� ���.

UAB „Laurimeta“ reikalingas auto 
šaltkalvis ir krovininio automobilio 
vairuotojas. Tel. +370 659 22 379.

Užs. Nr.  1075 

Įvairūs

Taksi paslauga Trakų miesto gyventojams

DIRBAME visą  parą
  Užs. Nr.  930 

Užs. Nr. 1068

– Grūdų produktų perdirbimo operatoriaus
– Probiotikų cecho operatoriaus
– Katilinės operatoriaus
– Darbininko
– Šaltkalvio
– Šaltkalvio-suvirintojo
– Sandėlio darbuotojo-krautuvo vairuotojo
– Laboranto (-ės)

UAB „Grainmore“ IEŠKO 
Kontaktuose – 

CV siųsti 
el. p. 

info@grainmore.com, 
mob. tel. pasiteirauti 

8 685 32 198
 (darbo dienomis 

8–17 val.).

Užs. Nr. 1069  

Tarptautinių pervežimų įmonė UAB KAMIDA siūlo darbą 
VAIRUOTOJAMS – EKSPEDITORIAMS kadencijomis 

Vakarų Europoje!
Ieškome CE kategorijos vairuotojų.

Reikalavimai:
• Bazinės anglų/vokiečių/prancūzų kalbos žinios būtų privalumas;
• ADR A1 kategorijos pažymėjimas, ADR A2 būtų privalumas;
• Pageidautina, kad turėtumėte patirties, bet perspektyvius galime 
apmokyti;
Įmonė siūlo:
• Naujus vilkikus (iki 3 m);
• Stabilų slankųjį darbo grafi ką;
• Geras darbo sąlygas;
• Solidų ir laiku mokamą darbo užmokestį.

Dėl papildomos informacijos kreiptis telefonais: 
+370 652 22939, +370 37 268960. 

Dirbame nuo 9 val. iki 18 val.

Parduodu 5 m. karvę. Tel. 8 683 
28 559.

Užs. Nr.1003

Užs. Nr. 1022

Mini krautuvo 
NUOMA 
Trakų r. 
Tel. � 610 1���6.

Vidaus apdailos darbai – dažymas, 
tapetavimas, grindų dėjimas. Pa-
tirtis.  Tel. 8 610 15936.

Užs. Nr. 1021

Reikalingas (-a) darbuotojas (-a) 
foto studijoje Trakuose (Vytauto g. 
78) foto laboranto-pardavėjo parei-
goms užimti. Tel. 8 600 26 888.

Užs. Nr.1023

Užs. Nr. 355

Užs. Nr. 246

Pirksiu 1–2 k. butą Trakuose. Do-
mina 1–2 aukštas.  Parduodu sodo 
namą ir sodo sklypą Žaizdriuose.
Tel. 8 620 37 713.

Užs. Nr. 1039 

Dėl asmeninių priežasčių SKUBIAI 
PARDUODAMAS angliško stiliaus 
erdvus gyv. namas Vilniuje, Va-
lakampiuose, Vaidilutės g. Pilnai 
įrengtas namas, židinys, žiemos 
sodas, ��� kv. m, privatus ir er-
dvus 10 a sklypas, pilnai sutvar-
kyta aplinka, malkinė. Mažiausia 
kv. m. kaina Valakampiuose – �2� 
000 EUR (1��1 EUR/m2). Lapkri-
čio mėn. 12 d. skelbiama ATVIRų 
DURų DIENA. Būtina registracija 
tel. +��0 6�� �2 �2� arba el. 
p. arunas@resident.lt. Arūnas. 
www.resident.lt.

Užs. Nr. 1057

 SB „Gilušis“, Gratiškių k., parduo-
damas 48 kv. m. lauko akmenų 
mūro sodo namas su erdviu 13 a 
kraštiniu sklypu. Rami ir vaizdinga 
vieta, vos 250 m iki Gilušio ež., 
sklype devyni brandūs beržai, šil-
tnamis, aptvertas sklypas, šalimai 
įsikūrusi „Tony Resort“ poilsiavietė. 
Puiki vieta poilsiui ar nuolatiniam 
gyvenimui. Kaina – 35 000 EUR. 
Tel. +370 659 52 323.

Užs. Nr. 1058

Parduodu mėsinius kalakutus. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 616 27 427.

Užs. Nr. 1073 

Parduodu veršingą karvę. Tel. 8 
671 75 624.

Užs. Nr. 1059

Parduodama sodyba: 37 a namų 
valdos sklypas su gyvenamuoju 
namu ir ūkiniais pastatais, Kozel-
kiškių k. Trakų sen., Kaina sutarti-
nė. Tel. 8 670 14 444.

Užs.

Parama kaimo gyventojams verslo 
pradžiai nuo 22 000 iki 40 000 EUR, 
fi nansavimas 100 proc., tinkami 
pareiškėjai iki 29 m., rengiame 
verslo planus, konsultuojame tel. 
8 602 26 933.

Užs. Nr. 1064

Parduodamas garažas (Nr. 4), 20 
m2, Vilniaus g. 15 A, Trakai. Kaina 
– 1 700 EUR. Tel. 8 616 70 752.

Užs. Nr. 1072

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 110 EUR / pal.;
• durpių  briketai – 85 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. 693

nuoma
Išnuomoju kambarį individualiame 
name su atskiru įėjimu ir atskira vir-
tuve Trakuose.  Tel. 8 675 66 367. 

Užs. Nr. 1048
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Visos prekių ženklo teisės saugomos

2015. Visa medžiaga, pateikta 
laikraštyje „Trakų žemė“, yra UAB 
„Trakų žemė“ nuosavybė

Prenumeratos indeksai 929, 958

www.traku-zeme.lt

vyr. redaktorius Juozas vercinkevičius„Trakų žemės“ laikraštis įsteigtas 1988 m. rugsėjo 12 d. lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Trakų rajono tarybos nutarimu

Miela Staselė BEZUŠKO,

Yra gyvenime praeitis ir ateitis,
Dideli darbai ir didelės svajonės...
Laimingas tas, kas moka atvira širdimi gyvenimą paeiti ir mylėti 
žmones.
Tad būkite laiminga, kai vasara pražysta!
Tad būkite laiminga, kai paukščiai grįžta!
Laiminga būkite rudenį ir žiemą...
Laiminga būkite kiekvieną dieną!

Jubiliejaus proga sveikina 
Irena, Nijolė, Irutė, Rasa

Kai kvepiančiais žiedais pasipuošia namai,
O artimi draugai ilgiausių metų linki...
O šventinė nuotaika užburia lengvai,
Ir džiaugsmo ašara sušildo širdį...
Te begalinės laimės būna kupina
Kiekviena tavo auštanti diena!

Jubiliejaus proga Stanislavą BEZUŠKO 
nuoširdžiai sveikina seserys ir brolis su 

šeimomis

ANGLų 
KALBOS  KURSAI

Abiturientams, pažengusiems, 
nAuJA GRuPĖ 

PRADEDAnTIEMS.
(Elektrėnuose, Vievyje, Trakuose). 

Registruotis ir informacija 
tel. 861367825

Užs. Nr. 1071

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. 892

Informuojame, kad 2016 lapkričio mėn. 17 d. 14:00 val. Trakų r., sav., Senųjų Trakų 
sen., Strakiškių k. bus atliekami žemės sklypo kad. Nr. 7970/0004:328, proj. Nr. 827-6 
kadastriniai matavimai. Gretimo žemės sklypo  kad. Nr. 7970/0004:251 savininkas 
Ivan Neverovskij miręs. Prašome paveldėtojus arba jų įgaliotus asmenis atvykti į 
savo žemės sklypą ir dalyvauti ženklinant žemės sklypo bendrą ribą. Žemės sklypo 
kadastrinius matavimus vykdys UAB „Ramilė“ matininkas Arūnas Ambrozaitis. Te-
lefonas pasiteirauti 8 610 29 800.

Užs. Nr.1074

Teritorijų planavimai

Užs. Nr. 1060

Kviečiame į seminarą dėl 
daugiabučių modernizavimo
Maloniai kviečiame š. m. lapkričio 8 d. dalyvauti seminare, 

skirtame daugiabučių namų modernizavimo skatinimui.
Seminaras skirtas
– renovuotinų daugiabučių namų savininkams (daugiabučių, 

kuriems statybos leidimas išduotas iki 1993 m.);
– daugiabučių namų bendrijų atstovams; 
– daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojams, 

administratoriams, už daugiabučių namų renovaciją atsakingiems 
savivaldybių darbuotojams.

Seminaro laikas: 12.00–17.00 val. 
Seminaro vieta: Trakų rajono savivaldybė, Vytauto g. 33.
Renginys nemokamas. Būtina išankstinė registracija 8 641 

52977
Daugiau informacijos www.ekt.lt 

Projektas Nr. 04.3.1-APVA-V-003-01-0001 „Daugiabučių namų ir 
savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimo skatinimas“, finansuojamas 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.

Užs. Nr.1076

Naujojoje gatvėje Trakuose 
UAB „Trakų vandenys“ (di-
rektorius Romualdas Ingele-
vičius) statomam namui įvedė 
vandentiekį. Iki pusės gatvės 
išpjovė asfaltą, po to užvertė 
žemėmis ir paliko. Gyventojai 
jau tris kartus skambino Trakų 
seniūnui Kęstučiui Vilkauskui. 
Po skambučių praėjus keletui 
dienų atvažiavo „Trakų vande-
nų“ atstovai ir užkasė duobes. 
O po savaitės kitos gyventojai 
vėl turi skambinti seniūni-
jai, kad sutvarkytų sugadintą 
gatvę. Vėl atvažiuoja „Trakų 
vandenų“ darbininkai ir užpila 
duobes. Statomam namui buvo 
įvestos gamtinės dujos. Vėl ta 
pati situacija. Išpjovė asfaltą, 
užmetė žemėmis. Po savaitės 
dėl automobilių važinėjimo 
atsirado duobės. 

UAB „Trakų vandenys“ gadina gatves

Gyventojai sakė, kad Trakų 
seniūnija apsileido. Galbūt ga-
lima tuo ir patikėti, nes tokių 
duobių yra ir kitose Trakų miesto 

gatvėse, visur, kur jungiamas 
vandentiekis arba dujos. Asfal-
tavimo darbai, kaip žinoma, yra 
brangūs ir labai apmaudu, kad 
Trakų seniūnija taip aplaidžiai 
žiūri į ardomas gatves. Kas gali 
šią problemą išspręsti, niekas 
nežino. Nes ir rajono valdžiai 
gatvės nelabai rūpi. 

Rima PETRAUSKIENĖ

UAB „Trakų vandenys“ išardytas Naujosios gatvės asfaltas prie statomo namo. 
Toliau kairėje – gamtinių dujų dėžutė. Jų prisijungimas prie trasos – išardytas 
asfaltas ir užpilta žemėmis duobė

Sveikiname gražaus Jubiliejaus proga buvusią 
Trakų rajono laikraščio „Galvė“ redaktoriaus 

pavaduotoją Svetlaną SREDĄ ir linkime laimės, 
stiprios sveikatos ir Trakų Dievo Motinos globos.

Buvę „Galvės“ laikraščio darbuotojai

Užs. Nr. 1042

Užs. Nr. 1041

Užs. Nr. 8

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. 1�, Trakai, tel./faks. � �2� �1 1��, 
mob. tel. � 6�6 �� ��1, � 600 �� �16, 
 el. p. geodeziniai_matavimai@yahoo.com

Užs. Nr. 882


