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Ūkininkas IŠSINUOMOTŲ 
dirbamos ŽEMĖS. 

Tel. 8 615 45 410.

Domina plotas nuo 5 ha Trakų, 
Senųjų Trakų, Rūdiškių, 
Paluknio seniūnijose. 
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PERKAME PAPRASTUS 
IR EKoLoGIŠKUS 

GRIKIUS 
stambiai gamyklai 

Lenkijoje. Nuo 2� tonų. 
Apmokėjimas atsiimant.

Tel. +48 507 659 700 – Lenkijoje.
Tel. 8611 75 565 – 

Lietuvoje.
Teirautis lenkų arba rusų kalba.

Užs. Nr. 50

PREKYBA 
MALKoMIS

• Skaldytos
• Kaladės
Turime įvairių rūšių. 
Gaminame pagal 
kliento nurody-
tus išmatavimus 
(pliauskos ilgis ir 
stambumas)
• � m ilgio 
   rąstai   rąstai

www.supermalkos.lt
Tel. � ��� �� ���

Miškavežiu pri-
statome rąstelius, 

tvarkingai sukrau-
tus po 30 erdm.

Kėbulo matmenys: 
4 m (ilgis) x 

2.3 m (plotis) x 
1,1 m (aukštis)

Kaip ir kasmet, taip ir šiemet 
Lietuvos šaulių sąjungos Trakų 6
osios kuopos Bijūnų būrio jaunieji 
šauliai, vadovaujami būrio vado 
Kęstučio Blaževičiaus, dalyvavo 
tradiciniame pagarbos bėgime 
„Gyvybės ir mirties keliu“. Įveikę 
devynių kilometrų atstumą nuo 
Antakalnio kapinių iki televizijos 
bokšto, bėgimo dalyviai buvo 
apdovanoti atminimo medaliais, 
pavaišinti karšta arbata ir bande
lėmis. 

Bėgime dalyvavo Trakų 6

osios kuopos Bijūnų būrio jau
nieji šauliai: Bijūnų pagrindinės 
mokyklos mokiniai Neringa Pau
lauskaitė, Domas Brazulevičius, 
Tomas Paulauskas, Silvestras 
Trusevičius, Jonas Paulauskas, 
Aurimas Paulauskas, Deimantas 
Paulauskas ir Aukštadvario gim
nazijos gimnazistai Viktorija Nar
butaitė ir Martynas Narbutas.

Kęstutis BlAŽEVIČIUS,
 Trakų 6-osios kuopos Bijūnų 

būrio vadas 

Jaunieji šauliai bėgo 
„Gyvybės ir mirties keliu“

Trakų 6-osios kuopos Bijūnų būrio jaunieji šauliai: (iš kairės) D. Brazulevičius, 
T. Paulauskas, V. Narbutaitė, N. Paulauskaitė, M. Narbutas, S. Trusevič, 
D. Paulauskas, J. Paulauskas, (tupi) jaunųjų šaulių būrio vadas A. Paulauskas

„Jau du dešimtmečius Trakų 
istorijos muziejaus organizuo
jami gyvosios istorijos renginiai 
neįsivaizduojami be istorijos 

rekonstruktorių – karybos, ama
tų, istorinio drabužio ir šokio, 

Trakų istorijos muziejus 
kviečia į paskaitas apie 

istorinę rekonstrukciją ir 
viduramžių kultūrą

Š. m. sausio 21 d., šeštadienį, 14 val. Trakų Salos pilies Didžiojoje 
menėje vyks dviejų dalių paskaita – „Mokslininko požiūris į istorinę re-
konstrukciją: istorijos rekonstruktoriai ir populiarioji kultūra“ ir „Istorinių 
rekonstruktorių vertybės“, lektorės – etnologės, VDU doktorantės Gin-
tarė Dusevičiūtė-Neimontienė ir Agnė Kalėdienė. Tai pirmasis paskaitų 
ir edukacinių užsiėmimų ciklo „Viduramžių kultūros genezė: praeities 
paieškos ir  atradimai“ renginys, lydintis parodą „Gotikinio kostiumo 
samprata: nuo askezės iki prabangos“, kuri bus eksponuojama Trakų 
Salos pilyje iki kovo 31 d. Renginius organizuoja istorinio šokio klubas 
„Saltus Gladii“ ir Trakų istorijos muziejus.

Nukelta į 5 p.

Trakai – legendinė Lietuvos 
sostinė, turi beveik visų didžiųjų 
Lietuvos kunigaikščių gatves 
(išskyrus Algirdo, Žygimanto 
Kęstutaičio, Jaunučio, Vytenio, 
Karijoto, Aleksandro Jogailai
čio, Vytauto Didžiojo dukters 
Sofi jos Vytautaitės – Maskvos 
kunigaikštienės). Nors rajono 
gyventojai ne kartą kreipėsi 
į rajono savivaldybės tarybą 
siekiant įamžinti svarbių vals
tybės valdovų atminimą, tačiau 
gatvių pavadinimų klausimas 
juda lėtai. Vis dėlto viena gatvė, 
pavadinta pirmojo ir vienintelio 
Lietuvos karaliaus Mindaugo 
vardu, turi įdomią atsiradimo 
istoriją. Jau šimtmetį egzistuoja 
kelias nuo dabartinės S. Neries 
iki vadinamosios prekybinės 
bazės. 2012 m. rugpjūčio 30 d.
Trakų rajono savivaldybės ta
rybos sprendimu Nr. S1214 

Trakų seniūnijos Žaizdrių kaime 
atsirado Karaliaus Mindaugo 
gatvė, o vėliau ir iškaba (žr. 
nuotrauką). Atrodo, kad tereikia 
džiaugtis, kad tokia gatvė yra ir 
kad turime įamžintą Karaliaus 
Mindaugo atminimą Trakuose. 
Deja, džiaugtis buvo per anksti. 
Praėjusių metų vasarą šios gat

vės kairėje ir dešinėje pusėse 
esančiose sklypuose pasirodė 
traktoriai, savivartės ir kt. ma
šinos, prasidėjo žemės gelmių, 
žvyro išvežimas. Gatvė buvo 
perkasta ir tapo nepravažiuoja. 
Visi tie, kurie naudojosi šiuo 
keliu, kreipėsi į redakciją, pra
šydami išsiaiškinti, kas atsitiko, 

kur dingo daugelį dešimtmečių 
buvęs kelias. Redakcija kreipėsi į 
Trakų rajono savivaldybės admi
nistraciją ir gavo tuometinio di
rektoriaus Jono Liesio atsakymą, 
kurį parengė Statybos, ūkio plėt
ros ir turto valdymo skyriaus 

Gatvės vardas yra, o gatvės nėra

Nukelta į 5 p.

Perkasta Karaliaus Mindaugo gatvė Trakuose

Karaliaus Mindaugo gatvės kelio 
lentelė

„Gotikinio kostiumo samprata: nuo askezės iki prabangos“ paroda
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Trakų rajono savivaldybės informacija ▼
Savivaldybės administracijos Dokumentų valdymo skyriaus telefonų numeriai: 
 priimamasis (8 528) 51 525, mero sekretorė (8 528) 55 487, direktoriaus 
sekretorė (8 528) 53 981. www.trakai.lt

Trakai Senieji Trakai Aukštadvaris Paluknys Lentvaris Onuškis GrendavėTrakų rajono 
savivaldybė

Rūdiškės

* Puslapį parengė Trakų rajono savivaldybės viešųjų ryšių specialistė Sigita Nemeikaitė     Užs. Nr. 83

Prabėgę metai skatina atsi
gręžti atgal ir apžvelgti, kokių 
rezultatų per 2016uosius pa
siekta įvairiose rajono savi
valdybės veiklos srityse, kuo 
galime pasidžiaugti, o į ką 
turėtume atkreipti dėmesį ir la
biau sutelkti pastangas pasiekti 
tikslams. 

Pateikiame informaciją, 
parengtą pagal savivaldybės 
administracijos skyrių pateiktus 
duomenis. 

Informacija apie 2016 m. 
rajone vykdytas investicijas, 
statybos, renovacijos darbus 
buvo publikuota laikraštyje 
„Trakų žemė“, 2017 m. sausio 
13 d., Nr. 2 (948).

Švietimas 

2016 metais Trakų rajono 
savivaldybės švietimo įstaigų 
tink lą sudarė 17 bendrojo ugdy
mo mokyklų (10 gimnazijų, 3 pa
grindinės, 2 pradinės, 1 mokykla
darželis, 1 suaugusiųjų mokymo 
centras) ir 11 neformaliojo švieti
mo įstaigų (9 ikimokyklinio ug
dymo įstaigos, 1 muzikos, 1 meno 
mokykla), Rykantų universalus 
daugiafunkcis centras ir Trakų 
švietimo pagalbos tarnyba.

Rajone 20160901 mokėsi 
4949 mokiniai. Pagal bendrojo 
ugdymo programas mokėsi 3683 
mokiniai, priešmokyklinio ug
dymo programas 305 mokiniai, 
ikimokyklinio ugdymo progra
mas – 961 vaikai. Rajone dirba 
410 pedagoginiai darbuotojai, iš 
jų 40 pensinio amžiaus. Mokytojų 
skaičiaus mažėjimas per keturis 
metus buvo daug lėtesnis nei 
mokinių.

2016 metais nustatyta veiklos 
ir kompetencijos atitiktis turimai 
kvalifikacinei kategorijai arba 
suteikta siekiama kvalifi kacinė 
kategorija 7 švietimo įstaigų va
dovams, iš jų 4 direktoriams nu
statyta atitiktis antrajai vadybinei 
kategorijai, 2 direktoriai atestuoti 
antrajai vadybinei kategorijai, 1 –
trečiajai vadybinei kategorijai. 

Buvo organizuotas 2016 metų 
pagrindinio ugdymo pasiekimų 
patikrinimas rajono savivaldy
bės mokyklose. Matematikos 
patikrinime dalyvavo 352 mo
kiniai, o lietuvių k. – 331. PUPP 
matematikos įvertinimo (balais) 
vidurkis Trakų rajono savival
dybėje 5,5 yra žemesnis 0,3 balo 
nei šalies (5,8), lietuvių k. – 6,5 5 
yra žemesnis 0,2 balo lyginant su 
šalies vidurkiu (6,7).

2016 metais Trakų rajono 
mokyklas baigė 424 abiturientai 
(2015 m. – 456, 2014 m. – 474). 
Savivaldybės abiturientams ge
riausiai sekėsi laikyti užsienio 
anglų ir rusų kalbų valstybinius 
brandos egzaminus, nes keturių 
savivaldybės mokyklų mokinių 
darbai įvertinti 100 balų. 

Lyginant Lietuvos ir Trakų 
rajono abiturientų valstybinių 
brandos egzaminų rezultatus 
pažymėtina, kad didžiausias 

procentas savivaldybės ir šalies 
abiturientų pasiekė pagrindinį 
lygį. Daugumos valstybinių 
brandos egzaminų, išlaikytų sa
vivaldybės mokinių aukštesniuo
ju lygiu, procentas yra mažesnis 
už šalies.

 Savivaldybėje 1 196 mokiniai 
pavežami UAB „Trakų autobu
sai“ ir 385 mokiniai – geltonai
siais (mokykliniais) autobusais.

Kultūra ir turizmas 

2016 metų Valstybės atkūri
mo dieną, Vasario 16ąją, įteikti 
23 Trakų rajono savivaldybės 
Kunigaikščio Vytauto Didžiojo 
apdovanojimai ir 19 mero pa
dėkų labiausiai Trakų kraštui 
nusipelniusiems žmonėms. Tai 
tradicinis renginys, kuris skatina 
pilietiškumą, bendruomenišku
mą, patriotizmą.

Pernai surengta išskirtinė 
multikultūrinė šventė „Trakų 
vasara 2016“, kurios metu įvyko 
Alanijos (Turkija) kultūros die
nos, pasiektas rekordinis mugės 
„Rotušės turgus“ prekybininkų 
skaičius, pirmą kartą Trakuose 
prisistatė Lietuvos kurortų ir 
kurortinių teritorijų turizmo in
formacijos centrai. Šventės metu 
įvyko du tarptautiniai sporto 
renginiai: vaikų futbolo turny
ras ir buriavimo regata „Galvės 
Taurė 2016“. 

Vyko tradiciniai, didelį popu
liarumą pelnę kultūros renginiai: 
„Skambėk, lenkų daina“, „Ko
pūstinės kermošius“, „Galvės 
Jazz fi esta“, „Užutrakio vakarai“, 
„Trakų fanfarinė savaitė“, „Spal
votų šypsenų šventė“. Trakuose 
šeštą kartą vyko renginių ciklas 
„Trakai – Kalėdų Senelių sosti
nė“, kurio metu įsijungta į šalies 
Prezidentės inicijuotą socialinio 
saugumo akciją „Už saugią Lietu
vą“ bei tradicinį renginį „Knygų 
Kalėdos“. 

Stiprinant tarptautinį bend
radarbiavimą buvo iškilmingai 
paminėtos Trakų rajono savival
dybės ir Vokietijos miesto Rei
nės bendradarbiavimo sutarties 

pasirašymo 20osios metinės. Šio 
bendradarbiavimo dėka atsirado 
nemažai naujų projektų, nuolat 
vyko ir tebevyksta socialinės sri
ties, kultūros, turizmo, švietimo 
mainai.

Praėjusiais metais Lietuvos 
moksleivių dainų šventėje Trakų 
rajonui atstovavo net aštuoni 
kolektyvai. 

Žemės ūkio ministerijos 
rengtos konferencijos „Tautinis 
paveldas Lietuvoje – iššūkiai ir 
perspektyvos“ metu premija už 
etninės kultūros ir vietinių ini
ciatyvų puoselėjimą bei tautinio 
paveldo pateikimą visuomenei 
įteikta Trakų tradicinių amatų 
centro vedėjai Miglei Dalgedai
teiLučiūnei.

2016 metais pasirašyta fi
nansavimo sutartis su Lietuvos 
verslo paramos agentūra dėl 
projekto „Kultūrinio turizmo 
Trakų ir Vilniaus rajonų savi
valdybėse sklaida e.rinkodaros 
priemonėmis“ įgyvendinimo. 
Šiuo projektu bus siekiama di
dinti kultūros ir gamtos paveldo 
objektų, esančių Trakų ir Vilniaus 
rajonuose, lankomumą ir žino
mumą elektroninės rinkodaros 
priemonėmis. 

Trakų turizmo informaci
jos centro duomenimis, 2016 
metais centre apsilankė 78 495 
lankytojai, iš kurių 9 470 buvo 
iš Lietuvos. Palyginti su 2015 
metais, lankytojų skaičius padi
dėjo 24,9 proc. Lietuvos turistų 
skaičius taip pat augo iki 11,4 
proc. Daugiausia svečių sulau
kėme iš mūsų prioritetinių rinkų 
Lenkijos, Vokietijos, Latvijos ir 
Rusijos. Būtent šiose rinkose ir 
daugiausia skiriama rinkodaros 
priemonių. 

Sportas ir jaunimo veikla 

Trakus garsina ne tik turiz
mas, bet ir tarptautinį pripaži
nimą pelnę populiarūs sporto 
renginiai. Tai – smiginio turny
ras „Trakų pilies taurė“, Trakų 
pusmaratonis, Trakų triatlonas, 
tarptautinė „Gintarinių irklų“ 

irklavimo regata. Pernai aukš
čiausiais rezultatais džiugino 
irkluotojų dvivietės įgula Saulius 
Ritter su Mindaugu Griškoniu, 
iškovoję Rio de Žaneiro olimpia
dos vicečempionų vardus bei 
Rolandas Maščinskas (treneris 
Mykolas Masilionis), Europos 
irklavimo čempionate užėmęs 3 
vietą. Įsimintina, kad Trakams 
atstovaujantis futbolo klubas 
„Trakai“ tapo A lygos vičempio
nais. 

Pernai sporto projektinės vei
klos konkurse buvo fi nansuoti 34 
projektai. Galima išskirti daugiau 
pasiekusius tęstinius projektus, 
kuriuos plėtojo Trakų rajono 
vaikų ir jaunimo futbolo klubas 
„Trakai“, Rūdiškių futbolo klu
bas „Vėtra“ ir mūsų Lietuvos 
vicečempionai FK „Trakai“. 

Pernai buvo išrinkta nauja 
Trakų rajono savivaldybės jauni
mo reikalų taryba, kuri per metus 
surengė 6 posėdžius, kuriuose 
nagrinėjo aktualius jaunimo veik
los klausimus. Įvyko ne vienas 
jaunimą telkiantis, skatininantis 
pažinimą ir kūrybiškumą rengi
nys. Vieni įsimintiniausių – sa
vanorystei skirta konferencija, 
projektas „Atrask save“. Gerąja 
darbo patirtimi buvo pasidalyta 
su Gruzijos Jaunimo ir sporto 
reikalų ministerijos delegacija. 

Socialinė parama ir 
paslaugos 

Rajono savivaldybėje sociali
nės paslaugos teikiamos: Čižiūnų 
socialinių paslaugų, Trakų glo
bos ir socialinių paslaugų cent
ruose, Trakų pradinės mokyklos 
neįgalių vaikų socialinės globos 
skyriuje, Trakų vaikų darželio 
lopšelio „Obelėlė“ vaikų socia
linės globos skyriuje, Lentvario 
vaikų globos namuose, Trakų 
rajono paramos šeimai ir vaikams 
centre, VšĮ Onuškio slaugos ir 
palaikomojo gydymo, Trakų 
ligoninėse. 

Be to, socialinės paslaugos per
kamos 15oje kito pavaldumo bei 
respublikinėse globos įstaigose. 

Šiuo metu specialiąsias socialines 
paslaugas gauna 294 savivaldybės 
gyventojai (šeimos). 

Rajono savivaldybėje nuo 
2013 metų įgyvendinama Integra
lios pagalbos plėtros programa, 
kuri fi nansuojama iš ES fondų 
lėšų. Trakų globos ir socialinių 
paslaugų centras teikė projektą 
Integralios pagalbos teikimui 2 
etapo įgyvendinimui iki 2019 
metų ir gavo fi nansavimą 279 000 
Eur. Pernai integralios pagalbos 
paslaugas gavo 45 gyventojai ir 
buvo panaudota 34 803 eurų. 

Gyventojai gauna paramą 
maisto produktais. 2016 metais 
produktai buvo dalijami 6 kartus 
ir juos gavo 2 745 asmenys. Per
nai savivaldybės Socialinės para
mos skyriaus Socialinių išmokų 
poskyris išmokėjo gyventojams 
4590,2 tūkst. Eur įvairių sociali
nių išmokų. 

Žemės ūkio administravimas 

Per 2016 metus Žemės ūkio ir 
kaimo verslo registre įregistruota 
190 naujų žemės ūkio valdų, at
naujinti 2 858 žemės ūkio valdų 
duomenys. Visi šie duomenys 
buvo įvesti į Žemės ūkio ir kaimo 
verslo registro duomenų bazę. 

Ūkininkų ūkių registre yra 
įregistruoti 2 743 Trakų rajono 
ūkininkų ūkiai, kurie valdo 
18 159 ha žemės plotą. 2016 me
tais yra priimtos 1 538 pasėlių 
deklaravimo paraiškos. Žemės 
ūkio subjektai deklaravo 21 600 
ha žemės ūkio naudmenų ir pa
sėlių plotus, jiems priskaičiuota 
15 mln. tiesioginių ir ekologinio 
ūkio išmokų. Bitininkai pateikė 
120 paraiškų dėl papildomų 
išmokų už bičių maitinimą. Per 
2016 metus buvo atliktos 539 
žemės ūkio technikos techninės 
apžiūros bei 278 vnt. traktorių, 
savaeigių ir žemės ūkio mašinų 
ir jų priekabų įregistravimo, išre
gistravimo ir duomenų keitimo 
operacijos. Pernai rajono savival
dybėje buvo skirta 57 tūkst. Eur 
melioracijos statinių priežiūros 
darbams. Suremontuota 3,104 
km griovių, 37 drenažo žiotys, 5 
vandens pralaidos ir nušienauta 
10,07 ha griovių, pašalinti du 
avariniai gedimai. Skyriaus meli
oracijos specialistės suderino 906 
topografi nes nuotraukas, išdavė 
55 projektavimo sąlygas. Dalyva
vo komisijų darbe ir suderino 284 
techninius projektus.

Vaiko teisių apsauga 

2016 metais Vaiko teisių ap
saugos skyrius, siekdamas už
tikrinti rajono vaikų gerovę, 
ypatingą dėmesį skyrė savival
dybės struktūrinių padalinių, 
įstaigų, teisėsaugos institucijų 
ir nevyriausybinių organizacijų 
bendradarbiavimui.

Rajono vaikų globos institu
cijose 2016 m. gyveno 32 vaikai 
(2015 m. – 47, 2014 m. – 43). Pernai 

Rajono savivaldybės veiklos 2016 m. ataskaita 

Nukelta á 3 p.

Pauliaus Lileikio nuotr.
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56 vaikai (2015 m. – 62, 2014 m. – 
65) gyveno globėjų (rūpintojų) 
šeimose, tai sudaro 63,6 proc. nuo 
bendro rajone globojamų vaikų 
skaičiaus. Palyginti su 2011–2015 
metais, vaikų, globojamų (rūpi
namų) šeimose skaičius auga. 
2016 m. į Vaiko teisių apsaugos 
skyriaus apskaitą buvo įrašyta 
13 socialinės rizikos šeimų (aps
kaitoje yra 125 šeimos). VTAS 
lankosi minėtose šeimose, 2016 
metais užregistruoti 166 šeimos 
aplankymo aktai.

Buvo organizuoti tarpžiny
binių komandų susitikimai dėl 
vaikų gražinimo į šeimas, laiki
nosios globos nustatymo, per
žiūros, šeimų įrašymo/išbrau
kimo į socialinės rizikos šeimų 
auginančius vaikus apskaitą. 
Skyriaus socialiniai partneriai 
VšĮ „Pagalbos paaugliams ini
ciatyva“, Trakų rajono Paramos 

šeimai ir vaikams GIMK (globė
jų įvaikintojų mokymų kursai) 
mokytojai vykdė mokymus 
būsimiems globėjams, įtėviams, 
atliko globėjų (rūpintojų), įtėvių 
vertinimą, atranką, teikė indi
vidualias psichologines, socia
lines konsultacijas. 2016 metais 
socialiniai partneriai paruošė 4 
globėjų ir 1 įvaikintojų šeimas. 

Pernai 160 kartų skyriaus 
specialistai dalyvavo teismo po
sėdžiuose/apklausose, pateikė 
teismams išvadas ir kt. doku
mentus. Buvo užregistruota 75 
atvejai, kai vaikai galimai patyrė 
smurtą, vaikams ir jų šeimos 
nariams buvo teikiama komplek
sinė pagalba. 

Civilinė metrikacija 

Trakų rajono civilinės metri
kacijos skyriuje įregistruoti civi
linės būklės aktų įrašai: gimimo – 

350, mirties – 489, santuokos – 
377, santuokos nutraukimo – 164, 
civilinės būklės aktų įrašų pa
keitimo, ištaisymo, papildymo – 
347. 

2016 m. gimė 103 berniukai ir 
147 mergaitės. Įtraukti į apskaitą 
35 vaikų, gimusių užsienio vals
tybėse, gimimai. 

Įtrauktos į apskaitą 144 baž
nyčios (konfesijų) nustatyta 
tvarka įregistruotos santuokos 
ir 8 santuokos, sudarytos už
sienio valstybėse. 64 santuokos 
registruotos jaunųjų pasirinktoje 
vietoje. Populiariausios vietos 
santuokų registravimui: IDW 
Esperanza Resort, UAB „Anup
riškių parkas“, UAB „Margio 
projektai“, Užutrakio dvaras, 
Apvalaus stalo klubas. 

2016 m. mirė 239 vyrai ir 250 
moterų. Vidutinis vyrų amžius 
67, moterų – 73 metai. Jauniau
sias vyras mirė būdamas 31, 

vyriausias – 96 metų. Jauniausia 
moteris – 37 metų, vyriausia – 102 
metų. Nuo širdies ir kraujagyslių 
ligų mirė 273 žmonės. Nuo vėžio 
88 žmonės. 

 2016 m. biudžeto vykdymas 

Patvirtintas Trakų rajono 
savivaldybės 2016 metų biu
džetas sudarė 25 732,9 tūkst. 
eurų. Patikslintas biudžeto 
planas – 28 203,9 tūkst. eurų 
įvykdytas 101,2 proc. (28 547,3 
tūkst. eurų), iš jų mokesčiai ir 
kitos pajamos 102,3 proc. (15 
960,4 tūkst. eurų), materialiojo 
ir nematerialiojo turto reali
zavimo pajamos – 102,6 proc. 
(345,9 tūkst. eurų), valstybės 
biudžeto dotacijos – 99,8 proc. 
(12 240 tūkst. eurų). Patikslintas 
biudžeto planas viršytas 343,4 
tūkst. eurų. Per 2016 metus 
gauta viršplaninių pajamų  

1 003,3 tūkst. eurų, iš jų gyven
tojų pajamų mokesčio – 674,1 
tūkst. eurų, nekilnojamo turto 
mokesčio 63,6 tūkst. eurų, že
mės mokesčio – 265,6 tūkst. 
eurų.

Iš valstybės biudžeto per  
2016 metus gauta tikslinių do
tacijų 12 240 tūkst. eurų, iš jų: 
valstybinėms (valstybės perduo
toms savivaldybėms) funkcijoms 
atlikti – 1 852,1 tūkst. eurų, 
mokinio krepšeliui finansuoti – 
7 456 tūkst. eurų, valstybės inves
ticijų programoje numatytoms 
kapitalo investicijoms finansuoti –  
746,9 tūkst. eurų, kelių priežiūros 
ir plėtros programai – 1 736,8 tūkst. 
eurų, Europos Sąjungos finansinės 
paramos lėšų (neformaliojo vaikų 
švietimo paslaugų plėtrai) – 
68,5 tūkst. eurų.

Trakų rajono savivaldybės 
informacija

Rajono savivaldybės veiklos 2016 m. ataskaita 
Atkelta iš 2 p.

Trakų gyventojus ir svečius 
neįprastoje vietoje – čiuožykloje 
ant Galvės ežero ledo priešais 
Trakų Salos pilį – pasitinka 
naujovė. Tai du ant ant rogu
čių pritvirtinti įrenginiai „Sun 
eco“, kurie maitinami saulės 
baterija. 

Prie šių daugiafunkcės vie
šos erdvės stotelių galima pa
sikrauti mobilųjį telefoną, pri
sijungti prie interneto, radijo, 
bluetooth ryšio, pasiklausyti 
muzikos įrašo. 

Stoteles puošia Trakų pilies 
bei Užutrakio dvaro vaizdai, o 
plevėsuojančiame vėliavojepla
kate reklamuojami svarbiausi 
rajono renginiai. Čiuožimo ar 
pasivaikščiojimų ant užšalu

sio ledo mėgėjai susipažinę su 
renginiais, čia pat jungiasi prie 
interneto, kad sužinotų apie juos 
daugiau. 

Žiemą stotelės „važinės“ 
ant rogių, o vasarą jos keliaus į 
įvairias miesto erdves ant ratų 
ir pasitiks turistus. Viešosios 
stotelės išskirtinumas tas, kad ji 
naudoja saulės energiją ir atlieka 
skirtingas technologines funk
cijas. Vasarą, prisijungus prie 
stotelės, bus galima, pavyzdžiui, 
prisipūsti dviračio ratus. Tai 
unikalus įrenginys, kurį sukūrė 
Jonavoje įsikūrusi bendrovė 
„Militera“. 

Trakų rajono savivaldybės 
informacija 

Sigitos Nemeikaitės nuotr.

Šią savaitę Trakų turizmo in
formacijos centras pradėjo krašto 
turizmo išteklių pristatymo mara
toną Lietuvos ir užsienio turizmo 
rinkoms – Vilniuje, Osle, Rygoje, 
Berlyne, Minske, Gdanske.

Šis maratonas prasideda jau 
sausio 20–22 dienomis prisi
statant tarptautinėje turizmo ir 
aktyvaus laisvalaikio parodoje 
„Adventur 2017“ „Litexpo“ paro
dų rūmuose, Vilniuje.

Šiais metais trakiečiai steng
sis paneigti mitą, kad į Trakus 
šimtus tūkstančių turistų kasmet 
pritraukia tik Salos pilis bei kibinai 
ir prisistatys šūkiu „Trakai – stul
binamai įvairūs“.

Parodos lankytojai trakiečių 
stende interaktyviai galės pažinti, 
kad Trakuose gausu kultūros ir 
sporto renginių, aktyvaus poilsio 
galimybių visai šeimai ne tik mies

te, bet ir po visą kraštą išsibarsčiu
siose kaimo turizmo sodybose.

Trakus garsina Lietuvos ir 
užsienio profesionalų aukštus 
įvertinimus gavę konferencijų ir 
SPA centrai.

Vasaros turistinio sezono atida
rymo puošmena tapo ne tik nakties 
šviesos spektaklis bet ir „Galvės“ 
buriavimo regata. Turime didžiau
sią Lietuvoje vidaus vandenų 
aplinką saugantį laivyną. 

O saugoti turime ką.
Trakai – vienintelis Europoje 

istorinis nacionalinis parkas. Tokio 
pobūdžio parkų, kur toje pačioje te
ritorijoje valstybė saugotų istorinį ir 
gamtos paveldą, kur istorija ir gamta 
tarpusavyje neatsiejamai susijusios – 
daugiau Europoje kol kas nėra.

Plaukiojant Galvės, Skaisčio 
ežerais pramoginiais laivais galima 
ne tik iš arti pažinti Trakų istoriją, 
po ežerus išsibarsčiusių salų legen

das, bet ir surengtį verslo partnerių 
susitikimą, bendradarbių vakarėlį 
ar asmenines šventes.

Naktiniai žygiai aplink Salos 
pilį irklentėmis tapo vasaros sezo
no puošmena. 

Trakų istorijos muziejaus ir 
krašto tradicinių amatų centro 
organizuojamos edukacinės prog
ramos kvies pažinti mūsų kraštą 
kitu kampu – kiekvienam asme
niškai bus galimybė prisiliesti prie 
istorijos ir daugiakultūrinio krašto 
tradicijų, gyvai pažinti vieno ar 
kito amato paslapčių, dalyvauti 
viktorinose ir loterijose, laimėti 
gausybę vertingų prizų.

Kviečiame apsilankyti „Adven-
tur 2017“ parodoje, 3 salėje, 3,24 
stende ir įsitikinti, kad Trakai – stul-
binamai įvairūs!

Trakų turizmo informacijos 
centro informacija 

Rajono savivaldybės vado
vai sausio 24 dieną lankysis 
Aukštadvario seniūnijoje. Ap
silankę seniūnijos įstaigose 
bendraus su gyventojais, gi
linsis į aktualius klausimus, 
ieškos sprendimų būdų. 

12:30 val. vyks susitikimas 

Bijūnų pagrindinėje mokykloje, 
13:30 val. – Čižiūnų socialinių 
paslaugų centre, 14:30 val. – 
Aukštadvario mokyklojedarže
lyje „Gandriukas“, 15:30 val. – 
Aukštadvario gimnazijoje,  
16:30 val. – Aukštavario seniū
nijoje ir Aukštadvario pirminės 
pagalbos priežiūros centre, 

17:30 val. – Aukštadvario biblio
tekoje. 

Vizitą užbaigs 18:00 val. 
Aukštadvario bendruomenės 
namuose vyksiantis susitikimas 
su seniūnijos gyventojais.  

Trakų rajono savivaldybės 
informacija 

Trakai „Adventur 2017“ – 
stulbinamai įvairūs!

Unikali stotelė padeda 
pažinti Trakus 

Trakų gyventojus ir svečius neįprastoje vietoje – čiuožykloje ant Galvės ežero 
ledo priešais Trakų Salos pilį – pasitinka saulės baterija maitinama viešos 
erdvės stotelė

Aukštadvario seniūnijoje vyks susitikimai su gyventojais
Pauliaus Lileikio nuotr.
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Mokyklos

Trakų švietimo pagalbos 
tarnyba (toliau – Tarnyba), 
bedradarbiaudama Erasmus+ 
KA2 tarptautiniame projekte 
„Sveikatai palankios mitybos 
inovatoriško mokymo meto
dologijos vystymas ir praktika 
ikimokykliniame ir pradinia
me ugdyme“ (orig. Innovative 
teaching methodology of health 
friendly nutrition development 
and practice in pre-primary and 
primary education (HeathEDU)) 
su Ispanija, Bulgarija, Turkija, 
Italija, Graikija ir VšĮ „eMun
dus“, 2016 m. lapkričio mėnesį 
pradėjo edukacinius užsiė
mimus, skirtus didinti vaikų 
sveikos mitybos raštingumą ir 
lavinti įgūdžius.

Į projekto HealthEDU vei
klas įsitraukė 10 ugdymo įstai
gų: Lentvario lopšelisdarželis 
„Šilas“, Lentvario lopšelisdar
želis „Svajonėlė“, Trakų lopše
lisdarželis „Ežerėlis“, Senųjų 
Trakų vaikų lopšelis darželis, 
Rūdiškių vaikų lopšelisdarže
lis „Pasaka“, Aukštadvario mo
kykladarželis „Gandriukas“, 
Lentvario pradinė mokykla, 
Trakų pradinė mokykla, Vil
niaus Panerių lopšelisdarželis 
ir Vilniaus „Žiburio“ pradinė 
mokykla. 2016 m. lapkričio 8 d., 
minint Europos sveikos mity
bos dieną, ikimokyklinėse ir 
pradinio ugdymo Trakų rajono 
ir Vilniaus miesto įstaigose, 
pakviestose dalyvauti projekte, 
vyko Trakų švietimo pagalbos 
tarnybos inicijuoti renginiai. 
Šią dieną paminėjusiose ugdy
mo įstaigose vaikai dalyvavo 
edukaciniuose renginiuose, 
kuriuose buvo supažindinti su 
sveikos mitybos pagrindais, 
sveikatos šaltiniais, patys da
lyvavo veiklose ir diskutavo 
temomis, kodėl naudinga svei
kai maitintis, kas yra sveikatai 
palankūs ir nepalankūs maisto 
produktai; klausėsi pasakos, 
paremtos maisto piramide apie 
maisto mūšį, kurioje įvairūs 
produktai ginčijosi, kuris iš 
jų yra svarbiausias. Taip pat 
vaikai atliko veiklas, kuriose 
galėjo matyti, kiek cukraus jie 
suvartoja valgydami ar gerdami 
įvairius jų mėgstamus produk
tus bei gėrimus. Po renginių 
vaikai dalijosi įspūdžiais ir įgy
tomis naujomis žiniomis apie 
sveiką mitybą su savo tėveliais, 
draugais ir auklėtojais. 

Artėjant Kalėdų ir Naujųjų 
metų šventėms Trakų švietimo 
pagalbos tarnyba kiekvienai 
projekte dalyvaujančiai ug
dymo įstaigai dovanų įteikė 
ekologiško VšĮ Trakų neįgaliųjų 
užimtumo centro bityno sukto 
medaus, linkėdama būti svei
kais ir laimingais.

Projektas tęsiasi ir Trakų 
švietimo pagalbos tarnybos 
projekto darbo grupė, kurią 

Pirmosios projekto apie sveiką mitybą veiklos 
ugdymo įstaigose

sudaro Rasa Dikevičienė, pro
jekto Tarnyboje vadovė, Rasa 
Ragažinskienė, projekto Tar
nyboje koordinatorė ir tyrėja, 
Diana Kosovskienė ir Angelė 
Urbanavičienė, projekto Tar
nyboje tyrėjos, toliau numato 
veiklas,  kurios turėtų būti 
įgyvendintos 2017aisiais. Arti
miausias renginys – kovo 22 d. 
minima Pasaulinė vandens 
diena. Šią dieną paminėti į pro
jektą įsitraukusiose ugdymo 
įstaigose vėl vyks edukaciniai 
renginiai, konkursai, paskaitos, 
parodos.

Tikimės, kad kartu su mumis 
projekte bendradarbiaujantys 
darželiai bei mokyklos vėl akty
viai dalyvaus renginiuose, skir
tuose skleisti sveikos mitybos 
kuo jaunesniame amžiuje idėjas, 
propaguoti valgymo kultūrą 
šeimose.

Norėtųsi pasidžiaugti pro
jekto HealthEDU dalyvių atsiųs
tomis nuotraukomis, kuriose 
atsispindi pirmosios projektinės 
veiklos įspūdžiai.

Rasa DIKEVIČIENĖ, 
Trakų švietimo pagalbos 

tarnybos direktorė
Europos sveikos mitybos diena Vilniaus Panerių lopšelyje-
darželyje

Europos sveikos mitybos diena Trakų lopšelyje-darželyje 
„Ežerėlis“

Europos sveikos mitybos diena Lentvario pradinėje 
mokykloje

Europos sveikos mitybos diena Trakų lopšelyje-darželyje „Ežerėlis“ Europos sveikos mitybos diena Aukštadvario mokykloje-darželyje „Gandriukas“

 Europos sveikos mitybos diena Lentvario lopšelyje-darželyje 
„Svajonėlė“

Europos sveikos mitybos diena Lentvario 
lopšelyje-darželyje „Šilas“

Europos sveikos mitybos diena Lentvario lopše-
lyje-darželyje „Šilas“

Europos sveikos mitybos diena Trakų pradinėje mokyklojeEuropos sveikos mitybos diena Trakų lopšelyje-darželyje „Ežerėlis“
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senosios gyvensenos entuzi
astų, – sako Virgilijus Poviliū
nas, Trakų istorijos muziejaus 
direktorius. – Renginių svečiai 
paprastai atkreipia dėmesį į 
šventėse pristatomus dirbinius, 
vizualinius sprendimus, tačiau 
dažnai net nesusimąsto, kas tie 
žmonės, aukojantys savo lais
valaikį ir lėšas, kuriantys poty
rius, kuriuos išgyveno senovės 
žmonės, kiek paieškų, laiko ir 
žinių reikėjo, kad visa tai taptų 
renginio programos dalimi ar 
naudotinu, mielu senovę menan
čiu daiktu“. 

Pasak istorinio šokio klubo 
„Saltus Gladii“ vadovės, etnolo
gės Rasos Kasperienės, pirmoji 
ciklo paskaita – įžanginė, aiški
nanti, kas yra istorinė rekons
trukcija, kokių paskatų vedini 
žmonės įsijungia į šį judėjimą, 

kokios vertybės ir siekiai juos 
vienija. 

Paskaitų ciklą pratęs pažinti
nės paskaitos: „XIV–XV a. Vakarų 
Europos ir LDK kario šarvuotė“, 
„Senovinių šokių raida iki XVI a. 
bei jų rekonstrukcijos šaltiniai“ 
(vasario 25 d.), „Viduramžiai ir 
Holivudas, arba istorinis kostiu
mas ir jo atspindžiai filmuose“, 
„Viduramžių Vakarų Europos 
mada“ (kovo 18 d.). 

Kovo 25 d. pakviesime į  du 
edukacinius užsiėmimus „Vidu
ramžių Vakarų Europos mada: 
pasigamink hopelendą“ ir „XV–
XVI a. šokiai“. 

Pasitelkiant šiuolaikines prie
mones, rekonstruktoriai kartu 
su edukacijos dalyviais atkurs 
vieną madingiausių XIV a. pa
baigos – XV a. pradžios Vakarų 
Europos drabužių – hopelendą 
(Houppelande), kurį dėvėjo ir vy
rai, ir moterys. Tai ilgas, platus, 

dažnai su ilgu šleifu ir žemę sie
kiančiomis rankovėmis viršutinis 
rūbas, kuris buvo siuvamas iš 
prabangiausių medžiagų. 

Edukacijos dalyviai bus mo
komi šokti XIV–XV a.  diduome
nės šokius, tuomet populiarius 
Vakarų Europos pilyse. 

Daugiau informacijos apie 
paskaitas ir edukacinius užsiėmi
mus rasite: www.trakaimuziejus.
lt ir socialiniame tinkle Facebook, 
muziejaus paskyroje.

Brigita BAlČyTIENĖ, 
Ryšių su visuomene ir 

edukacijos skyriaus vedėja
Dėl papildomos informacijos 

prašome kreiptis: 
Rasa KASPERIENĖ, 

etnologė, istorinio šokio klubo 
„Saltus Gladii“ vadovė, 

tel. 8 657 78026, 
el. p. rasiuke@gmail.com

Trakų istorijos muziejus kviečia į 
paskaitas apie istorinę rekonstrukciją 

ir viduramžių kultūrą
Atkelta iš 1 p.

vyriausioji specialistė Simona 
Sakalauskaitė, cituojame: 

Informuojame Jus, kad šalia 
Trakų rajono savivaldybės vietinės 
reikšmės kelio (gatvės) Karaliaus 
Mindaugo g. Trakų m., esančių 
sklypų savininkas ir statybų orga-
nizatorius yra perspėtas dėl gatvės 
niokojimo bei įpareigotas atstatyti 
Karaliaus Mindaugo gatvę. Taip 
pat pranešame, kad Trakų rajono 
savivaldybės vietinės reikšmės kelių 
ir gatvių žvyrkelių profiliavimo ir 
žvyrkelių išdaužų remonto darbus 
koordinuoja seniūnijų seniūnai. 

Deja, savivaldybės raštas 
mažai tepadėjo. Todėl rugsėjo 
viduryje redakcija dar kartą 
kreipėsi į administracijos direk
torių Joną Liesį ir po mėnesio 
gavo atsakymą, kurį vėl parengė 
Statybos, ūkio plėtros ir turto 
valdymo skyriaus vyriausioji 
specialistė Simona Sakalauskaitė, 
cituojame: 

Informuojame, kad pakartotinai 
išnagrinėjus Jūsų 2016 m. rugsėjo 12 d. 
kreipimąsi Nr. 19 „Dėl Karaliaus 
Mindaugo gatvės“, pranešame, kad 
remiantis lietuvos Respublikos vie-
tos savivaldos įstatymo 32 straipsnio 
2 dalies 17 punktu, „Seniūnija“ or-
ganizuoja ir (arba) kontroliuoja savi-
valdybės kelių, bendrojo naudojimo 
teritorijų, kapinių, želdinių, gatvių, 
šaligatvių valymą ir priežiūrą ir 
kitų viešų vietų apšvietimą, viešųjų 
tualetų paslaugų teikimą“. Prašome 
dėl Karaliaus Mindaugo gatvės Tra-
kų mieste, Trakų r. sav., priežiūros 
kreiptis į Trakų rajono savivaldybės 
administracijos Trakų seniūną.

Taigi, rajono savivaldybės 
administracija nuo savęs visą 
problemą nustūmė Trakų se
niūnijai – seniūnui Kęstučiui 
Vilkauskui. Skaitytojams norime 
priminti, kad raštai savivaldybėje 

ir jos atsakymai nepaveikė sa
vininko sklypų, nes kelias, kaip 
buvo, taip ir liko perkastas, ga
tvė nepravažiuojama. Redakcija 
rašė paklausimus ir Nacionali
nės žemės tarnybos prie Žemės 
ūkio ministerijos Trakų skyriaus 
vedėjui Algiui Podrezai, kuris 
išsamiai atsakė. 

Žemiau spausdiname ir iš
samų Trakų seniūno Kęstučio 
Vilkausko atsakymą. 

Informuojame, kad Karaliaus 
Mindaugo gatvė yra žemėtvarkos 
planavimo dokumentais suplanuoto-
je teritorijoje (toliau – Nagrinėjama 
teritorija). Nagrinėjamoje teritorijoje 
žemės sklypai ir bendro naudojimo 
keliai suformuoti vykdant žemės 
reformą. Esami sklypai Un. Nr. 
7984-0003-0179 ir Un. Nr. 7984-
0003-0423 pertvarkyti 2014–2015 
metais, rengiant žemės sklypų for-
mavimo ir pertvarkymo projektus. 
Pažymėtina, kad šiais metais žemės 
sklypų formavimo ir pertvarkymo 
projektais bendro naudojimo kelių 
tinklas nebuvo keičiamas ir nenu-
matytas jų apribojimas. lietuvos 
Respublikos adresų registre įregist-
ruota Karaliaus Mindaugo gatvės 
trasa, nuo S. Neries gatvės iki žemės 
sklypo unikalaus Nr. 7984-0003-

Gatvės vardas yra, o gatvės nėra
Atkelta iš 1 p.

Vietinių užimtumo inicia
tyvų (toliau – VUI) projektų 
tikslas – steigti naujas darbo 
vietas atskirose savivaldybių 
(seniūnijų) teritorijose bedar
biams neterminuotai įdarbinti, 
telkiant vietos bendruomenės 
ir socialinių partnerių pastangas 
didinti gyventojų užimtumą bei 
vystyti vietos socialinę infras
truktūrą.

Vietinių užimtumo iniciaty
vų projektai įgyvendinami Vy
riausybės ar jos įgaliotos insti
tucijos nustatytose savivaldybių 
(seniūnijų) teritorijose, kuriose 
bedarbių dalis, skaičiuojant 
nuo darbingo amžiaus gyven
tojų, projektų įgyvendinimo 
laikotarpiu yra didesnė negu 
vidutiniškai šalyje, nedarbo pa
sekmėms sušvelninti. Trakų r. 
savivaldybės Onuškio seniūnija 
įtraukta į teritorijų, kuriose 2017 
m. bus įgyvendinami Vietinių 
užimtumo iniciatyvų projektai, 
sąrašą.

Informuojame, kad Lietuvos 
darbo birža paskelbė Vietinių 
užimtumo iniciatyvų projektų 
atranką naujoms darbo vietoms 
steigti 2017 m. Trakų r. savival

Lietuvos darbo birža informuoja

dybės Onuškio seniūnijos teri
torijoje.

VUI projektų paraiškos tei
kiamos iki 2017 m. vasario 8 d. 
Vilniaus teritorinės darbo biržos 
Trakų skyriui, 210 kab. V. Kudir
kos g. 12A, Trakai, jei pareiškėjas 
planuoja vykdyti veiklą tikslinėje 
Trakų r. savivaldybės Onuškio 
seniūnijos teritorijoje.

Skelbimą, VUI projekto pa
raiškos paramai gauti formą 
bei VTDB vietinių užimtumo 
iniciatyvų projektų įgyvendi
nimo priemonės prioritetus ir 
remiamas profesijas 2017 m. 
rasite: http://www.ldb.lt/TDB/
Vilnius/Apie/Naujienos/User
DisplayForm.aspx?ID=1236 

Dėl VUI projektų rengimo 
Trakų skyriuje konsultuoja Ge
novaitė Nasutavičiūtė tel. (8 528) 
55 470, (210 kab., V. Kudirkos g. 
12A,Trakai).

Mokymai VUI projektų 
rengimo ir įgyvendinimo klau
simais vyks 2017 m. sausio 24 d. 
10:00 val. Vilniaus teritorinės 
darbo biržos Trakų skyriuje, V. 
Kudirkos 12A, Trakai, 104 kab.

Vilniaus teritorinės darbo 
biržos Trakų skyriaus inf.

Skelbiama Vietinių 
užimtumo iniciatyvų 

projektų atranka

VĮ Trakų miškų urėdija aukcione 
parduoda šį naudotą ilgalaikį turtą

Eil. 
Nr. Turto pavadinimas Kiekis 

Pradinė 
pardavimo 
kaina 
eurais be 
PVM už 
vnt.

Pradinė 
pardavimo 
kaina 
eurais su 
PVM už 
vnt.

1.

Miško kirtimo mašina Komatsu 911.5 su 
kirtimo galvute 365.1 ( kirtimo mašina 
2011 m. gamybos, kirtimo galvutė- 2014 
metų).

1 80 000 96 800

2.

Pilnai sukomplektuotas trijų tiltų 6x6 
medienvežis automobilis Volvo FM 
(platforma su porėmiu ir atramomis, 
manipuliatorius Kesla-2009T ir 2-jų ašių 
„NARCO“ priekaba).  
Gamybos metai –2008.

1 vnt. 40 000 48 400

3. Automobilis Suzuki Jimny, 2002 metų 
gamybos 1 vnt. 1000 1210

4. Nešiojamas kompiuteris Intel 
(neveikiantis) 1 vnt. 15 18,15

5. Stacionarus kompiuteris (veikiantis) 1 vnt. 15 18,15
6. Lazeris spausdintuvas HP 1 vnt. 5 6,05
7. Lazerinis spausdintuvas Samsung 1 vnt. 5 6,05

Aukcionas vyks 2017 m. sausio 31 d. 10:00 val. VĮ Trakų miškų 
urėdijos Rūdiškių medienos ruošos, prekybos ir techniniame padalinyje 
adresu: Trakų g. 83, Rūdiškės, Trakų r.

Atsakingas asmuo – Sigitas Radzevičius, tel. 8 528 32334, faks.  
8 528 32307.

Parduodamą turtą galima apžiūrėti 2017 sausio 23–27 d. 8–16 val. 
Informacija tel. 8 687 91794, mechanikas V. Gramba.

Neįvykus pirmam aukcionui, kitas aukcionas bus vykdomas 2017 m. 
vasario 7 d. 10 val.

Aukciono dalyvio bilieto kaina 5 eurai, aukciono žiūrovo 
bilieto kaina 2,5 euro. Aukciono dalyviai, norintys įsigyti turtą 
iki aukciono vykdymo dienos, perveda 10% norimo įsigyti turto 
kainos užstatą VĮ Trakų miškų urėdijai, įmonės kodas 181542383, 
a/s LT834010042700090209 AB DNB bankas, banko kodas 40100 
arba sumoka grynais prieš aukciono pradžią. Už bilietus bus galima 
susimokėti grynais atvykus į aukcioną. Aukcioną laimėjusiam dalyviui 
užstatas įskaitomas apmokant už aukcione įgytą prekę, o atsisakius 
apmokėti už aukcione įsigytą prekę užstatas negrąžinamas. Dalyviams, 
nelaimėjusiems aukcione, užstatas bus grąžintas per 3 darbo dienas. 
Už aukcione įsigytą turtą laimėtojas turi atsiskaityti ne vėliau kaip 
per 5 darbo dienas. 

Trakų miškų urėdija informuoja

0423 (šalia žemės sklypo unikalus 
Nr. 7984-0003-0179) yra laisvoje 
valstybinėje žemėje.

Pagal Nekilnojamojo turto re-
gistro duomenis nuo 2007 metų 
žemės sklype unikalus Nr. 7984-
0003-0423,Apskrities viršininko 
2007-07-26 įsakymo Nr.2.3-7786-
79 pagrindu, įregistruotas kelio 
servitutas (S1), tolimesnės bendro 
naudojimo kelio trasos vietoje, nuo 
dabartinės Karaliaus Mindaugo 
gatvės. Parengus žemės sklypo 
unikalaus Nr. 7984-0003-0423 
formavimo ir pertvarkymo projektą 
sklypas buvo padalintas į 32 žemės 
sklypus, nepanaikinant ankščiau 
minėto kelio servituto S1.

Trakų seniūnijos raštu kreipėsi 
į minėtų žemės sklypų savininką 
dėl savavališkai perkastos Karaliaus 
Mindaugo gatvės Trakuose dangos 
atstatymo. Atsakymo iki šiol nėra.

Taigi, kas tas galingas savi
ninkas, kurio pavardė neįvardi
jama nei viename atsakyme, nors 
savo paklausimuose redakcija 
prašė nurodyti sklypų savininką. 
Kodėl nedrįstame jo įvardinti 
arba kokie įstatymai draudžia 
tai padaryti? 

„Trakų žemės“ inf. 

Atitaisymas

Trakų rajono laikraštyje „Trakų žemė“, 2017 m. 
sausio 13 d., Nr. 2 (948), p. 8 Jono Počepavičiaus 

straipsnio pavadinimas turėjo būti „Kasmetinis 
LSDP susirinkimas“.

Atsiprašome autoriaus ir skaitytojų.
„Trakų žemės“ redakcija

Gatvė yra, kelio nėra

Užs. Nr. 77
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Sausio mėnesio muzikiniai 
renginiai

Kas atsitiko Lietuvai? 

Niekas nieko dorai neaiški
na. Panašu, kad ir nepaaiškins. 
Žmonės nebetiki racionaliu val
džios protu. Dėl vidutinybių, 
kurios per partijas ciūgais ropoja 
į valdžią, Lietuva pakliuvo į pe
lėkautus, kur masalas – šviesios 
ateities pažadai. O kurgi rezulta
tas? Mes mirštam, nykstam ir, ko 
gero, niekada negyvensime taip, 
kaip šiandien gyvena, tarkim, 
estai. Mūsų valstybės biudžetas – 
metai iš metų deficitinis. Vals
tybės skola auga nenumaldo
mai, – šiemet dar padidės 3,1 
mlrd. eurų. Net kvailam aišku, 
kad milžiniška, lyg ant mielių 
kylanti valstybės skola ir jos ap
tarnavimas, skolos palūkanos, – 
pagrindinė priežastis, dėl ko 
žmonės nemato ekonominio 
pagerėjimo. Atvirkščiai, skurdas 
plečiasi, Lietuva sluoksniuojasi 
į turtinguosius ir vargšus. Ir 
mes, tauta, tiesiog tirpstam kaip 
sniegas. 2016 m. mūsų suma
žėjo dar 39,2 tūkstančiais (net 
51tūkst. deklaravo emigraciją), 
o šiemet po mokesčių smūgio 
turbūt emigrantų srautas padidės 
dvigubai. 

Keista, kad tūlas K. Jovaiša 
(DELFI) skelbia „naujieną“: Lie
tuvos BVP auga, mes kasdien 
gyvename vis turtingiau ir labai 
stebisi, ko tie tautiečiai dreskia 
iš Lietuvos? 

Man atrodo, kad retas įvardija 
pagrindinę emigracijos priežastį, 
tarkime, kaip prof. R. Kuodis 
daugelį metų bando tai daryti, 
kalbėdamas apie laimės indeksą. 
Pagal šį indeksą mes atsidūrėme 
tarp pesimistų ir pernelyg didelė 
dalis save įvardina nelaimin
gais. 

Tad koks šiandieninės mokes
čių revoliucijos tikslas? Kas rašys 
lietuviškas knygas, jei padvigu
binti mokesčiai praktiškai atima 
galimybę Lietuvos rašytojams 
išgyventi? Lietuviška skaitytojų 
rinka labai susiaurėjo. Pagal sta
tistiką net 52 proc. suaugusiųjų ir 
35 proc. vaikų visiškai nebeskaito 
knygų (Inga Saukienė, www.
DELFI.lt. 2012 m. gegužės 10 d. 
11:48) 

Mane dažnai įvardija kaip 
vieną sėkmingiausių ar net pačiu 
sėkmingiausiu Nepriklausomy
bės metų rašytoju (išleista per 
pusę mln. knygų, 144 sykius 
kartoti nauji leidimai). Jei iki šiol 
galėjau šiaip taip išgyventi iš kū
rybos, tai dabar nei pro kur. Ra
šantieji knygas puikiai žino, kad 
neparašysi romano „po darbo“ 
ar „savaitgaliais“, ar „per atos
togas“. Kūryba reikalauja tavęs 
viso ir visada. Dieną naktį. 

Juntu visuotinę žmonių 
baimę ir neviltį 

Važinėju po Lietuvą prista
tydamas savo istorinį romaną 

„Vytauto žemė“ ir bendrauju 
su skaitytojais. Ką jie kalba, kai 
po romano pristatymo dažnai 
nugrimztame į „aktualijas“? Visi 
žino, kad Lietuvoje daug protin
gų žmonių, puikių specialistų, 
bet kažkodėl valstybę persekioja 
it koks prakeiksmas: į valdžios 
viršūnę nuolat užšliaužia viduti
nybės? Rodosi, ko daugiau norė
ti, tai ir buvę ministrai, ir partijų 
vadai, bet va, trūksta organizaci
nio talento, strateginio proto ar 
net atsakomybės vadovauti Vals
tybei. Jau dingojasi, kad ne taip 
surašyta net mūsų Konstitucija. 
Tarsi klaidingas pats Valstybės 
valdymo modelis, neužtikri
nantis, kad valdžioje būtų patys 
geriausi, labiausiai tam tinkami. 
Jau akivaizdu, kad trūksta galių 
ir mūsų Prezidentei, kuri galėtų 
inicijuoti keisti Vyriausybę. Mes 
neturime instrumento atšaukti 
Seimo narius, kurie per klaidą 
patenka į valdžią. Tuos, kurie 
tuščia vieta. Būtent toji užsitęsusi 
Lietuvos lyderių bei gerovės ir 
laimės paieška žmones slegia 
labiausiai. 

Trūksta vilties 

Apsižvalgykime. Politikai jau 
sukūrė savo piliečiams baimės ir 
panikos aplinką. Ką mes mato
me? Nepaprastai, viršijant sveiko 
proto ribas, išaugo įvairiausios 
baudos. Tu eini per Lietuvą ir 
pats nežinai, už ką gali būti nu
baustas. Tarkim, visai neseniai 
ežere įšalo gulbė, bet žmonės 
nešoko gelbėti nelaimingo paukš
čio, o skambino pareigūnams. 
Žinokitės, nes palietus paukštį 
gresia bauda! Su baime uogauji, 
grybauji ar renki riešutus, nes 
draudžiama automobiliais važi
nėti miško keliukais, parkuotis. 
Gresia mokesčiai ir baudos už 
uogas, už grybus, už poilsį prie 
ežero ar upės. Jau visai nebeaiš
ku, dėl ko Lietuvoje vis daugėja 
saugomų teritorijų (buvo 18%, 
dabar jau 22% šalies teritori
jos). Ten gyvenantiems taikomi 
reglamentai blogina žmonių 
gyvenimo kokybę, bet Valstybė 
to nekompensuoja ir t.t. 

Šiais metais jau gyvensime 
tokioje teisinėje aplinkoje, kai dėl 
piliečio padaryto, nors ir nesąmo
ningo pažeidimo (pavyzdžiui, 
už eismo tvarkos klaidą), niekas 
apie skirtą baudą mums nepra
neš, tai įstatymu nenumatyta, 
o sužinosime tik gavę antstolio 
raštą – reikalavimą. Politikai 
galutinai „užgudrino“ mūsų 
galvas: nuo šiol MES PATYS 
turėsime įrodinėti, kad esame 
NEKALTI, nors nekaltumo pre
zumpcija vis dar galioja! Net 
įrodžius, jog kaltinimas buvo 
nepagrįstas ir laimėjus bylą, 
atstovavimo išlaidų prisiteisti 
nepavyks – nenumatyta. Durnių 
laivas! Kur dar pasaulyje tokia 
tvarka?! Teisininkai mano, kad 

tokiu būdu pažeistos pamatinės 
Žmogaus teisės! (Karolis Rugys, 
advokatų kontoros „Žiemelis, 
Valys, Rugys ir partneriai“ advo
katas ir partneris, www.DELFI.lt 
2017 m. sausio 1 d. 19:00). 

Mus agituoja laikyti savo 
pinigus banke, bet tuo pačiu 
grasina: jei kas ne taip, blokuo
sime bankines sąskaitas. Ką daro 
atsargieji? Slepia grynuosius. 
Iki lubų sukels akcizus degtinei 
ir rūkalams? Žmonės kalba, 
kad sraigtasparniais virš miškų 
samanės virimo dūmų nebepa
matysi – verda dujomis. Augina 
tabaką, džiovina lapus ir suka 
suktines. 

Nuo sausio 1 d., jei neteisingai 
informuosime Mokesčių inspek
ciją apie pajamas, pelną ar turtą, 
mums gresia net iki 19 000 eurų 
bauda! Daugeliui tai neabejotinai 
reikš bankrotą. 

Šiemet tūkstančiams piliečių 
verslo liudijimų teks atsisakyti, 
nes valdžia nusprendė atimti 
daugiau, nei bandydamas gel
bėtis nuo skurdo Žmogus gali 
uždirbti. Gal galite pasakyti: kur 
pasaulyje dar kvailiau? 

Galima vardyti ir vardyti 
paprastam žmogui ir net specia
listams sunkiai suvokiamą prieš
taravimų ir teiginių logiką. Tuo 
pačiu ir bauginančias vingrybes. 
Šioje įstatymų košėje yra vienin
telis racionalus grūdas: jei valdžia 
šiandien galėtų paaiškinti, koks 
mokesčių revoliucijos tikslas ir 
kiek tai tęsis, ir kada šio košmaro 
pabaiga, – tada Lietuvos piliečiai, 
manau, suprastų mokestinio ledi
nio dušo prasmę. 

Dėl didelio tikslo galima 
pakentėti 

Laikinai pamirškime, kad 
Lietuva – viena skurdžiausių Eu
ropos valstybių, kur darbo mo
kesčiai DIDŽIAUSI PASAULYJE. 
Nei vienoje pasaulio valstybėje 
nėra tiek savižudžių. Esame 
Europoje labiausiai nykstanti 
tauta. Mes, net sunku patikėti! – 
santykinai daugiausiai alkoholio 
išgerianti šalis... PASAULYJE! 
Sakote, kad pernelyg žemas 
mūsų piliečių verslumas ir mes 
MAŽIAUSIAI EUROPOJE inves
tuojanti visuomenė? Nevyniokim 
į vatą: tik valdžios dėka išsikeroję 
didieji prekybos centrai užmušė 
Lietuvos smulkųjį, net vidutinį 
verslą bei ūpą verslauti. 

Visa tai neabejotini milžiniško 
žmonių nusivylimo požymiai. Ar 
gali būti didesnė nelaimė mūsų 

Tėvynei po 26erių Nepriklauso
mybės metų?! 

Tiek to. Dėl KAŽKOKIO, bet 
Lietuvai LABAI SVARBAUS 
tikslo Lietuvos rašytojai gali ir 
pakentėti. Didelio čia daikto, 
jei per keletą metų knygynuo
se nebeliks lietuviškų knygų. 
Skaitysime svetimas, vertimus. 
Ir tyliai atšvęsime Lietuvos Vals
tybės šimtmečio jubiliejų. Kiek 
čia beliko. 

Ir dar. 
Tiesiog nesuprantama, kodėl 

tyli Lietuvos psichologai, kai mo
kesčių inspekcija, policija, gam
tosauga, teisėsauga ir kt. skatina 
visuomenę stebėti vieniems kitus, 
skųsti, fotografuoti ir pranešinėti 
„anoniminiais telefonais“. Val
džia mus ir vėl verčia būti išskir
tiniais pasaulyje, nes, tarkime, 
Japonijoje, o ypatingai Izraelyje, 
toks reikalavimas (ne prašymas, 
nes jei nepraneši, būsi trak
tuojamas kaip bendrininkas) – 
neįmanomas. Tai ypač žalinga 
valdžios inicijuojama psicholo
ginė kryptis, žalojanti piliečių 
psichiką! Tai žmonių draugišku
mą, savitarpio pagalbą, atjautą, 
konsolidaciją žudanti kryptis. 
Skatinanti chaosą, agresiją kai
mynui, darbdaviui, net gimi
naičiui. Neapykantą ir absoliutų 
blogį, priešingą meilei, – norą 
griauti. Valdžia užsimojo ne tik 
prieš žmogaus teises, bet ir prieš 
pamatines moralines vertybes. 
Kas mes liksime po to?! Baudas 
ir mokesčių chaosą užmetęs Lie
tuvai Seimas vėl gali – žybt! per 
naktį balsuoti priešingai. Gal tai 
laikina, tikėkimės, bet psicholo

ginis tautos klimatas išliks lyg 
įrėžtas akmeny! 

Ir PO TO valdžia šaukia Lie
tuvos jaunimą į kariuomenę su 
šūkiu: PRIVALAI ginti Tėvynę. 
O gal – nori, gal morališkai tau 
to reikia, galbūt tai dvasinė tavo 
reikmė? Ko tikėtis iš supriešintos 
Lietuvos?! Šūkis „savo kieme 
nenoriu matyti jokio kaimyno, 
jokio pareigūno, jokio svečio!“ 
tampa Lietuvos norma. Prisimin
kime, kaip Gruzijoje vestuves ir 
krikštynas švenčia visas kaimas. 
Apsiversiu grabe, iš Dangaus 
aukštybių matydamas, kaip „savi 
šaudo į savus“. 

Kas paaiškins žodžio 
„Tėvynė“ dabartinę 

sampratą?

Ar mes visi tie, kurie 1991 m. 
sausį saugojom Parlamentą, vi
sus Lietuvos gyvybinius objektus 
ir kunigų pašaukti garsiai choru 
meldėmės, o kišenėse turėjome 
raštelius su vardu, pavarde, 
adresu ir kraujo grupe, tikėjomės 
TOKIOS LIETUVOS? Visi tie, ku
rie plūdom į gatves su Sąjūdžiu, 
su Trispalve, su Tautiška giesme! 
Kurie susikibę rankomis stovė
jom Baltijos kely! Kurie dabar, jau 
26iais metais pasenę, su gaižia 
nuostaba ir liūdesiui priimame 
šiandienos tikrovę?... 

Mūsų viltis miršta pasku
tinė. 

Tik ką pasakyti skaitytojams, 
kai važiuoju per Lietuvos miestus, 
miestelius ir kaimus? Kaip interp
retuoti savo istorinį romaną „Vy
tauto žemė“? Apie tai, kad Lietuva 
pagimdė savo kunigaikštį Jogailą, 
kurs taip ir netapo Lietuvos sūnu
mi? Apie tai, kad Didysis Vytautas 
nesuvokė Lietuvos valstybingumo 
ir Lietuva kaip valstybė ilgiems 
šimtmečiams išnyko iš Europos 
žemėlapio? Ar išvesti paraleles su 
šiandiena? 

Noriu kalbėti apie tautos did
vyrius, apie augančią, stiprėjančią, 
garsėjančią sąmoningumu ir pasie
kimais Lietuvą! Noriu ne sriūbauti, 
o didžiuotis savo Tėvyne. Kaip 
tūkstančiai, šimtai tūkstančių, ir likę 
keli milijonai mūsų čia, Lietuvoje, ir 
visame pasaulyje. 

Edmundas MAlŪKAS, 
rašytojas

Kas rašys lietuviškas knygas? 
Kai tik pasikeičia valdžia, mūsų laukia vis nauji mokesčiai, 

mokesčiai, mokesčiai. O dabar sulaukėme net ir mokesčių re-
voliucijos! Baudos, baudos, baudos – daugybė baudų! Užuot 
skatinusi piliečių sąmoningumą, valdžia mus talžo prievarta ir 
drasko norą oriai gyventi. 

Bankrotas? Karas? Badas? Maras? Vardan ko ūmai valdžia 
užsimojo vėzdu prieš liaudį?! 

Publicistika

Rašytojas Edmundas Malūkas ir jo naujausias istorinis romanas „Vytauto žemė“
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Kriminalai

36 m. Trakų r., Paluknio sen., 
gyventojas 2016 m. vasarą įsidar
bino samdomu darbininku statybų 
objekte Elektrėnų sav., Semeliškių 
sen. Neišdirbęs ir mėnesio, darbi
ninkas ėmė ir, jo žodžiais dėl kilusių 
nesusipratimų su darbdaviu dėl 
apmokėjimo už darbą, iš pykčio 
per du kartus pasisavino jo turtą: 
benzininį pjūklą, kastuvą, cementą, 
elektros kabelį, betono maišyklę. 
Taip nusprendęs pats sau apsimo
kėti už atliktą darbą, paluknietis 
pagrobė turtą už 732 EUR.

Trakų r. apylinkės teismas, 

išnagrinėjęs baudžiamąją bylą, 
pripažino minėtą asmenį kaltu dėl 
nusikalstamos veikos, numatytos 
LR baudžiamojo kodekso  178 str. 
(vagystė).

Teismas, atsižvelgęs į lengvi
nančias ir sunkinančias aplinkybes, 
teismo procesą užbaigė baudžia
muoju įsakymu ir nuteisė vyriškį, 
skirdamas jam 8 mėn. viešųjų 
darbų, įpareigodamas dirbti neat
lygintinai 15 valandų per mėnesį 
visuomenės labui.

Vilniaus aps. VPK Elektrėnų PK

Apvogęs savo darbdavį turės 
dirbti visuomenės labui

Trakų r. apylinkės teismas 
už nusikalstamos veikos, numa
tytos LR baudžiamojo kodekso 
(toliau – BK) 286 str. (pasiprie
šinimas valstybės tarnauto
jui ar viešojo administravimo 
funkcijas atliekančiam asme
niui), padarymą nuteisė  38 m. 
keturis kartus teistą Elektrėnų 
gyventoją.

2016 m. kovo 28 d. apie 07:00 
val. Vilniaus apskrities vyriausio
jo policijos komisariato Elektrėnų 
policijos komisariato (toliau – 
Elektrėnų PK) patruliai gavo 
pranešimą, kad Elektrėnuose, 
„Versmės“ gimnazijos teritorijoje, 
triukšmauja keturi vyrai, gali kilti 
muštynės. Į pranešimą reagavę 
pareigūnai, įvykio vietoje paste
bėjo konfliktuojančią akivaizdžiai 
neblaivių vyriškių kompaniją. 
Vienas iš besistumdančiųjų suda
vė kitam konflikte dalyvavusiam 
jaunuoliui ir jį apstumdė. Policijos 
pareigūnai šį asmenį sulaikė ir už 
administracinį teisės pažeidimą, 
numatytą LR administracinių 
teisės pažeidimų kodekso 174 
str. (nedidelis chuliganizmas), 
pristatė jį į komisariatą, kur elek
trėniečiui buvo nustatytas 1,65 
prom. girtumas.

Policijos komisariate pristaty
tasis staiga pasipriešino policijos 
pareigūnui ir panaudojo prieš jį fi
zinį smurtą. Dėl šių veiksmų elek
trėnietis buvo sulaikytas dviem 
paroms ir pradėtas ikiteisminis 
tyrimas pagal BK 286 str.

Trakų teismas, nagrinėdamas 
minėtą baudžiamąją bylą, atsižvel
gė į tai, kad nusikalstamą veiką 
padaręs asmuo teistas 4 kartus, 
paskutinį kartą teistas už tą pačią 
nusikalstamą veiką, t. y.  pasiprie
šinimą valstybės tarnautojui, admi
nistracine tvarka baustas 22 kartus. 
Įvertinęs visas aplinkybes ir tai, 
kad po šios nusikalstamos veikos 
padarymo teisiamasis dėjo visas 
pastangas keisti gyvenimo būdą, 
teismas nuteisė minėtą asmenį 4 
mėn. laisvės atėmimo bausme, ją 
atliekant pataisos namuose. Laisvės 
atėmimo bausmės vykdymas atidė
tas 1 (vieneriems) metams.   

Vilniaus aps. VPK Elektrėnų PK

Elektrėnietis nuteistas už 
pasipriešinimą policijos pareigūnui

Trakų r. apylinkės teismas 
baudžiamojoje byloje pripažino  
25 m. Gilučių sen. ir 20 m. Elektrėnų 
sen. gyventojus kaltais padarius 
nusikalstamą veiką, numatytą LR 
baudžiamojo kodekso  178 str. 2 d. 
(vagystė).

Bylos nagrinėjimo metu buvo nu
statyta, kad 2016 m. lapkričio 14ąją, 
dienos metu, vartodami alkoholį ir 
jo pritrūkę, veikdami bendrininkų 
grupėje ir būdami apsvaigę nuo 
alkoholio (kas turėjo įtakos nu
sikalstamos veikos padarymui), 
Elektrėnų savivaldybės gyventojai 
Gilučių seniūnijoje, išdaužę lango 
stiklą, įsibrovė į gyvenamąjį namą 
ir pagrobė alkoholinius gėrimus – 
degtinę, vyną, šampaną, alų, kurių 
bendra vertė 40 EUR.

Teismas, skirdamas bausmes 
abiem asmenims, atsižvelgė į tai, 
kad jie padarė tyčinį apysunkį 
nusikaltimą nuosavybei; Gilučių 
sen. gyventojas yra teistas 6 kar
tus, iš jų 5 kartus už nusikaltimus 
nuosavybei ir 1 kartą už viešosios 
tvarkos pažeidimą, teistumai ne
išnykę; Elektrėnų sen. gyventojas 
teistas 5 kartus už nusikaltimus 

nuosavybei, teistumai neišnykę. 
Abu nusikaltimą, už kurį teisiami, 
padarė nepraėjus ir mėnesiui nuo 
paskutinio Trakų r. apyl. teismo 
sprendimo, pagal kurį jie pripa
žinti kaltais padarius plėšimą bei 
pasikėsinus padaryti plėšimą, už 
ką jiems buvo paskirtos arešto 
bausmės. Teismas nusprendė, kad 
abu teisiamieji yra linkę nusikalsti, 
išvadų nedaro, nenori paklusti 
įstatymų reikalavimams, anksčiau 
jiems skirtos bausmės savo tikslų 
nepasiekė, o kaltinamųjų elgesį le
mia susiformavęs aiškiai klaidingas 
įspūdis apie nebaudžiamumą už 
daromas nusikalstamas veikas, to
dėl su laisvės atėmimu nesusijusios 
bausmės paskyrimas ar paskirtos 
laisvės atėmimo bausmės vykdy
mo atidėjimas toliau formuotų šių 
asmenų neadekvatų savo elgesiui 
atsakomybės suvokimą.

Įvertinęs visas aplinkybes, teis
mas priėmė nuosprendį, kuriuo 
abu bendrininkai už alkoholio 
vagystę nuteisti laisvės atėmimo 
bausme 1 metams ir 4 mėnesiams.

Vilniaus aps. VPK Elektrėnų PK

Laisvės atėmimas skiriamas ir už 
alkoholio vagystę

Beveik aštuoniasdešimt 
metų reikėjo laukti, kol į Aukš
tadvarį sugrįžo gydytojo Vlado 
Mongirdo gatvės pavadini
mas. 

1939–1940 m. telefonų są
raše jau randame įvardintą 
gydytojo Vlado Mongirdo 
gatvę. Prabėgęs laikas turėjo 
lemiamos įtakos jo atminimo 
įamžinimui. Beje, jis buvo 
pirmasis Trakų apskrities vir
šininkas, tiesa, laikinai ėjo tas 
pareigas, bet tai yra užfiksuota 
istoriniuose šaltiniuose. V. 
Mongirdas baigė Maskvos uni
versitetą, įgijo gydytojo specia
lybę. 1941 m. su šeima buvo 
ištremtas į Sibirą. Padedamas 
rašytojo Antano Vienuolio
Žukausko, 1957 m. grįžo į 
Lietuvą. Deja, apsistoti galėjo 
tik Kėdainiuose. Ten 1960 m. 
mirė ir buvo palaidotas. Jo 
sūnus Tadas Mongirdas yra 
parašęs prisiminimus apie tėvą, 

o vaikaitis Viktoras su seserimi 
yra paveldėję Aukštadvario 
dvarą bei tikisi ateityje jį prikel
ti naujam gyvenimui.

Trakų rajono savivaldybės 

tarybos 2016 m. spalio 4 d. 
sprendimu Nr. S1233 viena 
Aukštadvario gatvė buvo 
pavadinta gydytojo Vlado 
Mongirdo vardu. Ta proga dė
kojame Aukštadvario seniūnei 
Jadvygai Dzencevičienei, be 
kurios pastangų Aukštadva
ryje niekas nevyksta.

Grupė rajono gyventojų 
pasiuntė pasiūlymą Trakų 
rajono savivaldybės merei 
Editai Rudelienei ir tarybai, 
kad Trakų viešosios bibliote
kos Aukštadvario filialui būtų 
suteiktas Vlado Mongirdo 
vardas. Dabar šis gyventojų 
pasiūlymas yra svarstomas 
rajono savivaldybėje.

Vlado Mongirdo biblio
grafiją yra parengusi Trakų 
viešosios bibliotekos Aukšta
dvario filialo vedėja Ramunė 
Jarmalavičiūtė, kuri buvo 
publikuota Trakų rajono laik

raštyje „Trakų žemė“, 2014 m. 
kovo 14 d., Nr. 11 (802) p. 8.

„Trakų žemės“ inf.

Aukštadvaryje yra gydytojo 
Vlado Mongirdo gatvė

Kad atmintis gyva, Onuškio 
Donato Malinausko gimnazijos 
aktų salėje  liudijo mokiniai, mo
kytojai, svečiai. Prisiminti 1991 m. 

1899 m. Vladas Mongirdas su kitais lietuviais 
inteligentais pastatė Palangoje pirmąjį lietuviš-
ką spektaklį „Amerika pirtyje“

Laisvės gynėjų diena Onuškyje
Sausio 13-ąją –  Laisvės gynėjų dieną Onuškio Kipro Petrausko aikštėje suplevėsavo trispalvė, 

languose įsižiebė žvakutės.

Sausio 13-oji buvo minima Onuškio D. Malinausko gimnazijoje     

Vladas Mongirdas – 
Žuvų herbo atstovas

Stasės Masilionienės nuotr.

sausio įvykiai, pagerbti žuvusieji 
už Lietuvos laisvę, atidaryta 
Vytauto Žemaičio fotografijų 
paroda „Dovanoju Jums... tylą“. 

Tyla dažnai pasako daugiau už 
žodžius. Tyla fotografijose kiek
vienam turi savą prasmę. Tylos 
minute pagerbti žuvusieji...

Už Juos – žuvusius už Lietu
vos laisvę – Onuškio Šv. apaštalų 
Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje 
Sausio 13osios vakarą aukotos 
šv. Mišios. Lietuvos Respublikos 
vėliava, neužmirštuolių puokštė 
prie altoriaus ir kiekvienam  už
degta žvakė liudijo, kad atmintis 
yra gyva.

Po šv. Mišių prie atminties 
laužo būriavosi onuškiečiai, gėrė 
karštą arbatą, kalbėjosi, dalijosi 
anuomet patirtais įspūdžiais, 
dainavo tomis įsimintinomis die
nomis dainuotas  dainas. Skirs
tydamiesi, dėkojo už bendrystę 
minint  26ąsias Sausio 13osios 
metines.

Zita ANIUlIENĖ
Onuškio seniūnijos seniūnė

Už Sausio 13-osios žuvusiuosius buvo aukotos šv. Mišios              
Nijolės Mikalauskienės nuotr.
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*Straipsnį remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

Per 50 m. dirbau švietimo 
darbuotoju, iš jų – 38 m. atidaviau 
direktoriaudamas pagrindinėse 
mokyklose. Darbo kelyje suti
kau labai daug gerų, nuoširdžių 
žmonių, atsidavusių švietimo 
veiklai. Su jais teko dirbti nemažą 
laiką, vienas jų buvo Stanislavas 
Akanovičius. Su juo susipažinau 
jam besimokant 1954 m. Trakų 
pedagoginėje mokykloje, o mes – 
Trakų vidurinės mokyklos jau
nuoliai – ateidavome į pedagogi
nę mokyklą pašokti. Antrą kartą 
man teko su juo bendrauti, kai 
direktoriavau Miciūnų septyn
metėje mokykloje. Iš bendravimo 
su S. Akanovičiumi pastebėjau, 
kad jis labai gerai išmano švieti
mo sistemą, darbo organizavimą, 
negailėjo tam nei laiko, nei svei
katos. Jis buvo aplankęs visas 
rajono mokyklas, bendraudavo 
su įstaigų direktoriais, domėjosi 
mokytojų gyvenimu ir jų prob
lemomis. Pabendravus su juo 
suprasdavai, kaip jis jaudinasi 
dėl savo darbo, ir suvokdavai jo 
norus pagerinti mokymosi situa
ciją. Stanislavui Akanovičiui teko 
dirbti Trakų vykdomojo komiteto 
pavaduotoju švietimo reikalams. 
Jis pasižymėjo ir kaip puikus 
viršininkas, ir kaip geras žmogus. 
Susipažinęs su švietimo situacija, 
jis padarė išvadą, kad reikia nau
jo švietimo vedėjo, išmanančio 
švietimo sistemą, mokančio tris 
kalbas – lietuvių, lenkų, rusų, vie
nas jų buvo Aleksandras Mikiš
ka. Jis buvo malonus pašnekovas 
ir puikus savo srities specialistas. 
Kaip kai kurie žmonės kalba, jis 
buvo nuoširdi, jautri asmenybė. 
Ne paskutinį vaidmenį mokykla 
vaidino ir Antastazijos Mikiš
kienės gyvenime. Pedagogė ne 
vienerius metus atidavė švietimo 
sistemai. 

Noriu savo prisiminimais 
pasidalyti ir apie Trakų švietimo 
skyriaus inspektorių ir švietimo 
darbuotojų profsąjungos pirmi
ninką Vytautą Jasiulionį. Jis buvo 
atsakingas už mokytojų poilsį, 
ekskursijas, sporto varžybas ir 
daugybę kt. veiklų. Dauguma 
kraštiečių pamena, kaip sovietų 
laikais buvo sunku tiek mokyto
jams, tiek kitiems gyventojams 
nusipirkti paprastų daiktų, tokių 
kaip sofa, lova, kilimai, fotelis ir 

pan. Dabar tai nėra problema, 
o anais laikais parduotuvėse 
geresni daiktai buvo deficitas. 
Kilimus, lovas, šaldytuvus ir kt. 
vertingesnius daiktus buvo ga
lima nusipirkti per profsąjungų 
paskyrimus mokykloms. Per 
metus tokių paskyrimų būdavo 
apie tris keturis. Šiuolaikiniam 
žmogui sunku suvokti, kad buvo 
tokia situacija, kai dabar parduo
tuvių lentynos lūžta nuo prekių 
gausos – tik turėk pinigų.

Sovietų laikais profsąjungos 

komitetas viską dalino mokyk
loms, todėl viską reikėjo atlikti 
apgalvotai, kad nenuskriausti 
nei vienos mokyklos mokytojų. 
Tai buvo atsakingas darbas ir V. 
Jasiulionis jį atlikdavo sąžiningai. 
Jis taip pat organizavo mokyto
jams įvairias ekskursijas. Taip 
mokytojai keliavo į Volgogradą, 
Tbilisį, Jerevaną, Krymą, teko 
pabuvoti ir Odesoje, Sevastopo
lyje, Jaltoje, Jevpatorijoje, Kijeve, 
aplankyti Džuft Kalė – vietą. Iš 
ten su Lietuvos didžiuoju kuni
gaikščiu Vytautu kartu atkeliavo 
ir karaimai. Taip pat teko plaukti 
vandens keliu iš Leningrado 
(dabar SanktPeterburgas) iki 
Maskvos.

Švietimo komanda visada 
dalyvaudavo rajono sporto rung
tyse. Man teko garbė dalyvauti 
dvipūdės kilnojimo varžybose ir 
užėmiau pirmą vietą. Vytautas 
Jasiulionis, kai švietimo profsą
jungos pirmininkas, daug dirbo 
mokytojų labui. Apskritai visi 
švietimo inspektoriai buvo geri 
specialistai ir nuoširdūs žmonės: 
Vytautas Lučkauskas, Antanas 
Pranckevičius, Apolonija Paš
kevičiūtė, Gaidukienė ir kt. Jie 
puikiai suvokė direktorių darbo 
peripetijas. Jei direktorius gerai 
dirbo, jie jį pagirdavo. Jei jam 
nesisekdavo, bet jis stengdavosi, 
inspektoriai jam patardavo. Jei 
direktorius gudraudavo savo 
darbe, tada inspektoriai keldavo 

klausimą dėl jo tolesnio darbo 
šiose pareigose. 

Noriu prisiminti inspektorę 
Danutę Lenkauskienę, atsakingą 
už tolesnį mokinių mokymąsi 
auštosiose mokyklose. Ji orga
nizuodavo pasitarimus direk
toriams, mokinių auklėtojams 
ir tėvams, rengė ekskursijas į 
proftechnikumus, technikumus. 
Žinoma, visais laikais pasitaiky
davo mokinių, kurie nenorėdavo 
po mokyklos baigimo tęsti moks
lų aukštojoje mokykloje. Vienas 
toks atvejis buvo ir Salkininkų 
pagrindinėje mokykloje. Kalbė
jau ir su tėvais, ir su mokiniu 
Aleksandru, tačiau viskas veltui. 
Apie problemą papasakojau ins
pektorei Danutei Lenkauskienei, 
žadėjo ir ji su vaikinu pašnekėti. 
Mokinio šeima buvo darbšti. 
Tėvas dirbo mechanizatoriumi, 
mama – fermos darbuotoja. 
Aleksandras, baigęs mokyklą, 
pradėjo ganyti kolūkio karves, 
uždirbdavo dvigubai daugiau 
nei mokytojas, direktorius. Su
sitariau su D. Lenkauskiene ir 
nuvykome pas jį namo. Tėvai 
norėjo, kad sūnus stotų į mecha
nizatorių mokyklą. Po to nuvy
kome pas Aleksandrą į ganyklą, 
tačiau jis nenorėjo pažadėti, kad 
eis toliau mokytis. Matyt, dideli 
pinigai stabdė. Tiesa, po kurio 
laiko jis vis dėlto baigė mechani

zatorių mokyklą. Gal inspektorės  
D. Lenkauskienės žodžiai padėjo. 
Dabar Aleksandras turi didelį 
ūkį, kombainą, traktorių, dirba 
ir padeda kaimynams. 

Buvo ir kitas atvejis, kai prirei
kė D. Lenkauskienės pagalbos – 
inspektorė pagelbėjo lenkų mo
kyklos mokytojams. Prasidėjo 
Atgimimas ir visi tautinės bend
rijos mokytojai turėjo išlaikyti 
lietuvių kalbos įskaitas. Kai kurie 
vyresnio amžiaus mokytojai 
nenorėjo laikyti įskaitos, sakė, 
kad jiems jau užtenka tų mokslų. 
Inspektorė Danutė Lenkaus
kienė, kaip lituanistė, važinėjo 
po visas mokyklas, kalbėjosi su 
direktoriais ir įtikinėjo, kaip tai 
yra svarbu. Visi tautinių bendrijų 
mokyklų mokytojai pasiruošė ir 
išlaikė lietuvių kalbos įskaitą. Ta 
pati situacija buvo, kai švietimo 
sistemoje buvo įvesti vyr. mo
kytojo, mokytojo metodininko 
laipsniai. Inspektorė Danutė 
Lenkauskienė daug dirbo, kad 
geresni direktoriai ir mokytojai 
gautų tuos laipsnius. 

Vadovaujant Stanislavui Aka
novičiui, Aleksandrui Mikiškai, 
Vytautui Jasiulioniui darbas 
mokykloje pagerėjo – buvo siste
mingai ir kokybiškai rengiamos 
mokytojų konferencijos, direkto
rių pasitarimai, Mokytojo diena. 
Taip pat direktoriai ruošdavosi 
naujiems mokslo metams: rengė 
darbo planus, tikrino mokyk
los teritoriją, sporto aikšteles, 
organizavo remonto darbus, 
pasirengimą šildymo sezonui 
ir kt. veiklas, rūpinosi mokinių 
tolesniu švietimu, mokytojų 
kvalifikacijos kėlimu. 

Vienas iš charakteringesnių 
S. Akanovičiaus bruožų – jo gera 
atmintis ir pažadų laikymasis. 
Vieną kartą pasiskundžiau jam, 
kad negalime žaisti krepšinio – 
aikštelėje balos, todėl būtų gerai 
ją išasfaltuoti, bet tai brangiai 
kainuoja. Po kelių mėnesių jis 
man paskambino ir liepė kartu su 
mokiniais ir jų tėveliais pasiruošti 
išasfaltuoti sporto aikštelę.

Kitą kartą jis man pažadėjo 
padėti išspręsti mokytojų trūku
mo problemą. Taip jis man pa
gelbėjo ir kitais klausimais. Man 
labai patinka tokie žmonės, kurie 
laikosi duoto žodžio. Stanisla
vas Akanovičius, kaip komiteto 
pirmininko pavaduotojas, labai 
daug dirbo, važinėjo po mokyk
las, dalyvavo susirinkimuose, 
negailėjo savęs, atidavė daug 
jėgų ir sveikatos Trakų rajonui. 
Jis buvo išrinktas ir į LR Seimą, 
šiuo metu yra pensininkas, gyve
na Šalčininkuose. 

Aleksandras Mikiška daug 
metų vadovavo Trakų švietimo 
skyriui. Dėl darbo pradėjo šlu
buoti sveikata. Iš pradžių teko 
palikti vedėjo pareigas, o po ir šį 
pasaulį. Vytautas Jasiulionis irgi 
buvo labai darbštus, atsidavęs 
Trakų rajonui. 

Štai tokia mūsų Trakų žemės 
pedagogų ir švietimo darbuotojų 
istorija.

Vladyslav Jan ČAPKOVSKI,
ilgametis pedagogas, Trakai

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

Trakų rajono pedagogai ir švietimo darbuotojai

Inspektorė Danutė Lenkauskienė su vaikaičiu    
Nuotr. iš asmeninio sūnaus Žydrūno Lenkausko archyvo

Aleksandras Mikiška su Elvyra Valiukiene (su karoliais), 1976 m.      
   Vytauto Monkevičiaus nuotr.

1983 m. Trakų r. dainų šventė. Jos dalyviai ir vadovai pakeliui į Rėkalnį. Pirmoje eilėje (iš kairės): Žana Vasilenko, sve-
čias iš Lydos ir Trakų r. kultūros skyriaus vedėjas Julius Pulauskas; antroje eilėje (iš kairės): Alfonsas Kožukas, Vytautas 
Talačka, Stanislovas Klepackis; trečioje eilėje (iš kairės):  Vytautas Džiovalas, Vytautas Ramanauskas; ketvirtoje eilėje: 
(iš kairės) Aleksandras Mikiška, Vytas Jasiulionis ir nežinomas asmuo; už Aleksandro Mikiškos žengia Juozas Mikutavi-
čius – visiems gerai žinomo lietuvių dainininko Marijono Mikutavičiaus tėvas

Vytauto Monkevičiaus nuotr.

Stanislavas Akanovičius
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Kempiniukas Plačiakelnis 13:30 Simpsonai 
14:25 Pažadėtoji 15:30 Itališka meilė 16:30 
TV Pagalba 18:30 Žinios 19:30 Rezidentai 
20:00 Gero vakaro šou 21:00 Bruto ir Neto 
21:30 Žinios 22:25 Vikingų loto 22:30 „Delta“ 
būrys 2. Kolumbietiškoji grandis 00:50 
Raitelis be galvos 01:40 Naujokė 

06:40 Džeikas, Storulis ir šuo 07:35 Tokia 
tarnyba 08:25 Farų karai 09:20 Paskutinis 
faras 10:20 Mistinės istorijos 11:15 
Sudužusių žibintų gatvės 12:10 Prokurorų 
patikrinimas 13:15 Muchtaro sugrįžimas 
14:10 Diagnozė – žmogžudystė 15:05 Tokia 
tarnyba 15:55 Prokurorų patikrinimas 17:00 
Muchtaro sugrįžimas 18:00 Info diena 18:30 
Sudužusių žibintų gatvės 19:30 Farų karai. 
Rusiška ruletė 20:30 Savaitės kriminalai 
21:00 Visi vyrai – kiaulės 21:30 Kongas 
23:35 Trise valtimi. Gamtos šauksmas 01:10 
Džeikas, Storulis ir šuo 02:00 Dalasas 02:40 
Penktoji pavara 03:25 Visi vyrai – kiaulės 
03:50 Penktoji pavara

Ketvirtadienis. Sausio 26 d. 

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

kerštas 01:30 Vampyro dienoraščiai 03:00 
Muzikinė kaukė. Geriausieji 

Sekmadienis. Sausio 22 d. 

06:05 Klausimėlis. 06:35 Nacionalinė 
paieškų tarnyba 07:30 Šventadienio mintys 
08:00 Gimtoji žemė 08:30 Ryto suktinis 
su Zita Kelmickaite 09:00 Nauji Piterio 
Peno nuotykiai 09:25 Džiunglių knyga 
09:35 Auklė Mun 09:45 Šikšnosparnis 
Patas 10:00 Gustavo enciklopedija 10:30 
Lietuvos tūkstantmečio vaikai 11:30 Mūsų 
gyvūnai 12:00 Erdvės. Pasaulio žavesys 
13:00 Stebuklingi metų laikai 14:00 Puaro 
15:45 Žinios 16:00 Laisvės vėliavnešiai 16:30 
Karinės paslaptys 17:15 Auksinis protas 
18:30 Šiandien 19:00 Teisė žinoti 19:30 
Savaitė 20:30 Panorama 21:00 „Auksinės 
bitės 2016“ 23:40 Trumposios žinios 23:45 
Įsimylėjęs Šekspyras 01:45 Vareno naktis 
04:15 Puaro 

 06:30 Tomo ir Džerio pasakos 06:55 Kiaulė, 
Ožka, Bananas ir Svirplys 07:20 Žuviukai 
burbuliukai 07:45 Žybsnis ir stebuklingos 
mašinėlės 08:10 Sandžėjus ir Kreigas 08:35 
Tomo ir Džerio šou 09:00 Sveikatos ABC 09:25 
Persirengimo meistras 11:00 Žiedų valdovas. 
Karaliaus sugrįžimas 14:40 Didingasis 
amžius. Jos didenybė Kiosem 16:40 Ne 
vienas kelyje 17:20 Teleloto 18:30 Žinios 
19:30 Pramogų pasaulio apdovanojimai 
„Žmonės 2017“ 22:30 Vandens ieškotojas 
00:45 Storulis ringe 

06:15 Teleparduotuvė 06:30 Ančiukų 
istorijos 07:00 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai 07:30 Vėžliukai nindzės 08:00 
Ančiukų istorijos 08:30 Madagaskaro 
pingvinai 09:00 Mamyčių klubas 09:30 
Penkių žvaigždučių būstas 10:00 Svajonių 
sodai 11:00 Inspektorius Gadžetas 12:35 
Užsispyrėlės sutramdymas 14:25 Bilis 
Medisonas 16:10 Ekstrasensų mūšis 18:00 
Raudonas kilimas 18:30 Žinios 19:30 Lietuvos 
talentai 22:00 Laukinė 00:25 Vienišius 

05:00 Nikonovas ir Ko 06:35 Baltijos galiūnų 
čempionato finalas. Sidabravas 07:30 
Sveikatos kodas 08:30 Tauro ragas 09:00 
Viena už visus 10:30 Blogas šuo 11:30 
Džekas Hana kviečia į gamtą 12:00 13:30 
Sveikinimai 15:50 Kas žudikas? 16:55 
Muchtaro sugrįžimas 17:55 Paskutinis faras 
19:00 Denis – grėsmė visuomenei. Kalėdos 
20:40 Superbombonešis. Naikinti viską 22:55 
Sekso magistrai 01:00 Leonas 02:45 Ilgas 
savaitgalis. Gamtos kerštas 04:10 Denis – 
grėsmė visuomenei. Kalėdos 

Pirmadienis. Sausio 23 d. 

06:05 Labas rytas, Lietuva 09:10 Komisaras 
Reksas 10:00 Ten, kur namai 10:45 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 Ten, kur 
namai 17:10 Klauskite daktaro 18:00 Kas 
ir kodėl? 18:30 Šiandien 19:30 Nacionalinė 
paieškų tarnyba 20:25 Keno Loto 20:30 
Panorama 21:05 Dėmesio centre 21:29 
Jėga 21:30 „Laisvės kaina. Savanoriai“ 22:25 
Trumposios žinios 22:30 Viskas liepsnoja 
23:25 Trumposios žinios 23:30 Valdžios 
tvirtovė 00:35 Laisvės vėliavnešiai 01:00 LRT 
radijo žinios 01:10 Komisaras Reksas 02:00 
LRT radijo žinios 02:10 Klauskite daktaro 
03:00 LRT radijo žinios 03:05 Nacionalinė 
paieškų tarnyba 04:00 LRT radijo žinios 
04:10 Karinės paslaptys 05:00 LRT radijo 
žinios 05:05 Keliai. Mašinos. Žmonės 05:30 
Teisė žinoti

06:35 Visatos broliai 07:05 Tomo ir Džerio 
pasakos 07:30 Kiaulė, Ožka, Bananas ir 
Svirplys 07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris 
09:50 24 valandos 10:35 Yra, kaip yra 11:40 
24 valandos 12:40 Bus visko 13:35 Būk mano 
meile 14:30 Nakties karalienė 16:30 Labas 
vakaras, Lietuva 17:35 24 valandos 18:30 
Žinios 19:30 KK2 20:25 Nuo... Iki... 21:30 
Žinios 22:15 Raudonojo spalio medžioklė 
00:55 Mentalistas 01:50 Strėlė 02:40 
Detektyvė Džonson 

06:10 Teleparduotuvė 06:25 Nuotykių metas 
06:40 Nuotykių metas 06:55 Simpsonai 
07:55 Gero vakaro šou 08:55 Meilės sūkuryje 
10:00 Sila. Kelias namo 11:55 Ekstrasensų 
mūšis 13:00 Kempiniukas Plačiakelnis 13:30 
Simpsonai 14:25 Pažadėtoji 15:30 Itališka 
meilė 16:30 TV Pagalba 18:30 Žinios 19:30 
Rezidentai 20:00 Apie mus ir Kazlauskus 
21:00 Bruto ir Neto 21:30 Žinios 22:30 Karo 
sąmokslas 00:20 Raitelis be galvos 01:15 
Naujokė 02:10 Trapučio parkas 

 06:15 Sveikatos ABC 06:40 Džeikas, Storulis 
ir šuo 07:35 Tokia tarnyba 08:25 Vanity Fair. 
Visiškai slaptai09:20 Muchtaro sugrįžimas 

06:05 Labas rytas, Lietuva 09:10 Komisaras 
Reksas 10:00 Ten, kur namai 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 Ten, kur namai 17:10 
Klauskite daktaro 18:00 Kas ir kodėl? 18:30 
Šiandien 18:45 Speciali laida 20:25 Keno 
Loto 20:30 Panorama 20:59 Jėga 21:00 
Duokim garo 22:35 Trumposios žinios 22:40 
Gamtos inspektoriai 23:05 Vaiduoklis 01:15 
Trumposios žinios 01:20 Komisaras Reksas 
02:10 Klauskite daktaro 03:00 LRT radijo 
žinios 03:05 Stilius 03:45 Klausimėlis. 04:00 
LRT radijo žinios 04:05 „Eurovizija 2017“. 
Nacionalinė atranka 

06:35 Visatos broliai 07:05 Tomo ir Džerio 
pasakos 07:30 Kiaulė, Ožka, Bananas ir 
Svirplys 07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris 
09:50 24 valandos 10:35 Yra, kaip yra 12:40 
Nuo... Iki... 13:35 Būk mano meile 14:30 
Nakties karalienė 16:30 Labas vakaras, 
Lietuva 17:35 24 valandos 18:30 Žinios 
19:30 KK2 penktadienis 21:00 Snaiperis 
23:25 Vaiduokliai mokykloje 01:05 Pašalinti 
Karterį 

06:10 Teleparduotuvė 06:25 Nuotykių 
metas 06:55 Simpsonai 07:55 Rezidentai 
08:25 Bruto ir Neto 08:55 Meilės sūkuryje 
10:00 Sila. Kelias namo 12:00 Ekstrasensų 
mūšis 13:00 Kempiniukas Plačiakelnis 13:30 
Simpsonai 14:25 Pažadėtoji 15:30 Itališka 
meilė 16:30 TV Pagalba 18:30 Žinios 19:30 
Ledynmetis 3 21:20 Amerikietiškas pyragas. 
Vestuvės 23:15 Mobis Dikas 

06:40 Džeikas, Storulis ir šuo 07:35 Tokia 
tarnyba 08:25 Farų karai 09:25 Nikonovas 
ir Ko 11:15 Sudužusių žibintų gatvės 12:10 
Prokurorų patikrinimas 13:15 Muchtaro 
sugrįžimas 14:10 Diagnozė – žmogžudystė 
15:05 Tokia tarnyba 15:55 Prokurorų 
patikrinimas 17:00 Muchtaro sugrįžimas 
18:00 Info diena 18:30 Sudužusių žibintų 
gatvės 19:30 Amerikietiškos imtynės 
21:30 Mirtinas ginklas 3 23:40 Logano 
karas. Susaistytas garbės 01:20 Džeikas, 
Storulis ir šuo 02:05 Vampyro dienoraščiai 
02:50 Mirtinas ginklas 3 04:40 Nikonovas 
ir Ko 

Šeštadienis. Sausio 21 d. 

 06:05 Specialus tyrimas 07:00 Nemunu per 
Lietuvą 07:55 Nauji Piterio Peno nuotykiai 
08:20 Tatonka ir mažieji draugai 08:30 
Šervudo padauža Robinas Hudas 08:45 
Džiunglių knyga 09:00 Labas rytas, Lietuva 
12:10 Įdomiausios pasaulio keistenybės 
13:05 Laukinė Aliaskos gamta 14:05 Džesika 
Flečer 15:45 Žinios. Orai 16:00 Klausimėlis. 
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 „Eurovizija 2017“. 
Nacionalinė atranka 22:50 Trumposios 
žinios 22:55 Popietės su Margerit 00:15 
Trumposios žinios 00:20 Klausimėlis. 00:35 
Įdomiausios pasaulio keistenybės 01:30 
Laukinė Aliaskos gamta 02:25 Džesika Flečer 
04:00 Stilius 04:45 Lietuvos patriotai 

06:30 Tomo ir Džerio pasakos 06:55 Kiaulė, 
Ožka, Bananas ir Svirplys 07:20 Harvis Biksas 
07:45 Žybsnis ir stebuklingos mašinėlės 
08:10 Sandžėjus ir Kreigas 08:35 Kiaulė, 
Ožka, Bananas ir Svirplys 09:00 Tomo ir 
Džerio šou 09:30 Ponas Bynas 09:55 Vėžliuko 
Semio nuotykiai 11:35 Nensė Driu 13:35 
Pono Septimo restoranas 15:20 Gyvenimo 
šukės 17:30 Bus visko 18:30 Žinios 19:30 
Vėžliukai nindzės 21:25 Storulis ringe 23:25 
Didingiausias filmas 01:10 Snaiperis 

06:15 Teleparduotuvė 06:30 Ančiukų 
istorijos 07:00 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai 07:30 Vėžliukai nindzės 08:00 
Ančiukų istorijos 08:30 Kempas ir draugai 
09:00 Virtuvės istorijos 09:30 Grožio mėnuo 
10:00 Pasaulis pagal moteris 10:30 Svajonių 
ūkis 11:00 Dručkiai 13:00 Didžiosios vestuvės 
14:45 Šokis hiphopo ritmu. Revoliucija 16:45 
Ekstrasensų mūšis 18:30 Žinios 19:25 
Eurojackpot 19:30 Garfildas 21:05 Taksi 
23:05 Kelionė po Europą 00:55 Tokia kaip 
tavo šypsena 

 06:30 Diagnozė – žmogžudystė 09:00 
Autopilotas 09:30 Apie žūklę 10:10 Blogas 
šuo 11:00 Baltijos galiūnų čempionato 
finalas. Sidabravas 12:00 Mistinės istorijos 
14:55 Vanity Fair. Visiškai slaptai 15:50 Kas 
žudikas? 16:55 Muchtaro sugrįžimas 17:55 
Paskutinis faras 19:00 Savaitės kriminalai 
19:30 Muzikinė kaukė. Geriausieji 21:55 
Leonas 23:55 Ilgas savaitgalis. Gamtos 

10:15 Kas žudikas? 11:15 Sudužusių žibintų 
gatvės 12:10 Prokurorų patikrinimas 13:15 
Muchtaro sugrįžimas 14:10 Diagnozė – 
žmogžudystė 15:05 Tokia tarnyba 15:55 
Prokurorų patikrinimas 17:00 Muchtaro 
sugrįžimas 18:00 Info diena 18:30 Sudužusių 
žibintų gatvės 19:30 Farų karai. Rusiška 
ruletė 20:30 Farai 21:00 Visi vyrai – kiaulės 
21:30 10 balų žemės drebėjimas 23:10 
Superbombonešis. Naikinti viską 01:15 
Džeikas, Storulis ir šuo 02:05 Sekso magistrai 
04:00 Visi vyrai – kiaulės 04:25 Džekas Hana 
kviečia į gamtą 

Antradienis. Sausio 24 d. 

 06:05 Labas rytas, Lietuva 09:10 Komisaras 
Reksas 10:00 Ten, kur namai 10:50 Stilius 
11:30 Klausimėlis. 11:45 Viskas liepsnoja 
12:40 Kas ir kodėl? 13:10 Klauskite daktaro 
14:00 Žinios 14:15 Laba diena, Lietuva 16:00 
Žinios 16:20 Ten, kur namai 17:10 Klauskite 
daktaro 18:00 Kas ir kodėl? 18:30 Šiandien 
19:30 Emigrantai 20:25 Keno Loto 20:30 
Panorama 21:05 Dėmesio centre 21:20 
21:29 Jėga 21:30 Nemunu per Lietuvą 
22:25 Trumposios žinios 22:30 Istorijos 
detektyvai 23:20 Trumposios žinios 23:25 
Da Vinčio demonai 00:20 Stilius 01:00 LRT 
radijo žinios 01:10 Komisaras Reksas 02:00 
LRT radijo žinios 02:10 Klauskite daktaro 
03:00 LRT radijo žinios 03:05 Emigrantai 
04:00 LRT radijo žinios 04:05 Nemunu per 
Lietuvą 05:00 LRT radijo žinios 05:05 Istorijos 
detektyvai 

06:35 Visatos broliai 07:05 Tomo ir Džerio 
pasakos 07:30 Kiaulė, Ožka, Bananas ir 
Svirplys 07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris 
09:50 24 valandos 10:35 Yra, kaip yra 11:40 
24 valandos 12:45 KK2 13:35 Būk mano 
meile 14:30 Nakties karalienė 16:30 Labas 
vakaras, Lietuva 17:35 Yra, kaip yra 18:30 
Žinios 19:30 KK2 20:25 Anapus nežinomybės 
21:30 Žinios 22:15 Naktinis reisas 23:50 
Mentalistas 00:45 Strėlė 01:35 Detektyvė 
Džonson 

06:10 Teleparduotuvė 06:25 Nuotykių metas 
06:55 Simpsonai 07:55 Rezidentai 08:25 
Bruto ir Neto 08:55 Meilės sūkuryje 10:00 
TV Pagalba 11:55 Ekstrasensų mūšis 13:00 
Kempiniukas Plačiakelnis 13:30 Simpsonai 
14:25 Pažadėtoji 15:00 Pažadėtoji 16:30 
TV Pagalba 18:30 Žinios 19:30 Rezidentai 
20:00 Prieš srovę 21:00 Bruto ir Neto 21:30 
Žinios 22:30 Užstrigusi paauglystėje 00:35 
Raitelis be galvos 01:30 Naujokė 02:20 
Trapučio parkas 

06:40 Džeikas, Storulis ir šuo 07:35 Tokia 
tarnyba 08:25 Farų karai 09:20 Muchtaro 
sugrįžimas 10:15 Kas žudikas? 11:15 
Sudužusių žibintų gatvės 12:10 Prokurorų 
patikrinimas 13:15 Muchtaro sugrįžimas 
14:10 Diagnozė – žmogžudystė 15:05 Tokia 
tarnyba 15:55 Prokurorų patikrinimas 17:00 
Muchtaro sugrįžimas 18:00 Info diena 
18:30 Sudužusių žibintų gatvės 19:30 Farų 
karai. Rusiška ruletė 20:30 Farai 21:00 Visi 
vyrai – kiaulės 21:30 Trise valtimi. Gamtos 
šauksmas 23:15 10 balų žemės drebėjimas 
00:50 Džeikas, Storulis ir šuo 01:40 Dalasas 
02:35 Penktoji pavara 03:20 Visi vyrai – 
kiaulės 03:45 Penktoji pavara 

Trečiadienis. Sausio 25 d. 

06:05 Labas rytas, Lietuva 09:10 Komisaras 
Reksas 10:00 Ten, kur namai 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 Ten, kur namai 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 Pinigai ir 
galia 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 05:25 
Ryto suktinis su Zita Kelmickaite

06:35 Visatos broliai 07:05 Tomo ir Džerio 
pasakos 07:30 Kiaulė, Ožka, Bananas ir 
Svirplys 07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris 
09:50 24 valandos 10:35 Yra, kaip yra 12:45 
KK2 13:35 Būk mano meile 14:30 Nakties 
karalienė 16:30 Labas vakaras, Lietuva 
17:35 Yra, kaip yra 18:30 Žinios 19:30 KK2 
20:25 Blogiausias Lietuvos vairuotojas 
21:30 Žinios 22:15 Maksimali rizika 00:15 
Mentalistas 01:10 Strėlė 02:05 Detektyvė 
Džonson 

06:10 Teleparduotuvė 06:25 Nuotykių metas 
06:55 Simpsonai 07:55 Rezidentai 08:25 
Bruto ir Neto 08:55 Meilės sūkuryje 10:00 
TV Pagalba 11:55 Ekstrasensų mūšis 13:00 

Penktadienis. Sausio 20 d. 

Už TV programų pakeitimus redakcija neatsako

TV programa
LRT radijo žinios 05:05 Lietuvos patriotai 
05:25 Laisvės vėliavnešiai 

06:35 Visatos broliai 07:05 Tomo ir Džerio 
pasakos 07:30 Kiaulė, Ožka, Bananas ir 
Svirplys 07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris 
09:50 24 valandos 10:35 Yra, kaip yra 12:45 
KK2 13:35 Būk mano meile 14:30 Nakties 
karalienė 16:30 Labas vakaras, Lietuva 17:35 
Yra, kaip yra 18:30 Žinios 19:30 Valanda su 
Rūta 21:30 Žinios 22:15 16 kvartalų 00:15 
Mentalistas 01:10 Strėlė 02:00 Sveikatos 
ABC 

 06:10 Teleparduotuvė 06:25 Nuotykių 
metas 06:55 Simpsonai 07:55 Rezidentai 
08:25 Bruto ir Neto 08:55 Meilės sūkuryje 
10:00 TV Pagalba 12:00 Ekstrasensų mūšis 
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis 13:30 
Simpsonai 14:25 Pažadėtoji 15:30 Itališka 
meilė 16:30 TV Pagalba 18:30 Žinios 19:30 
Rezidentai 20:00 Farai 21:00 Bruto ir Neto 
21:30 Žinios 22:30 Baikeriai 00:50 Raitelis 
be galvos 01:40 Naujokė 

06:40 Džeikas, Storulis ir šuo 07:35 Tokia 
tarnyba 08:25 Farų karai 09:20 Paskutinis 
faras 10:20 Mistinės istorijos 11:15 
Sudužusių žibintų gatvės 12:10 Prokurorų 
patikrinimas 13:15 Muchtaro sugrįžimas 
14:10 Diagnozė – žmogžudystė 15:05 Tokia 
tarnyba 15:55 Prokurorų patikrinimas 17:00 
Muchtaro sugrįžimas 18:00 Info diena 
18:30 Sudužusių žibintų gatvės 19:30 Farų 
karai. Rusiška ruletė 20:30 Gyvenimiškos 
istorijos 21:30 57 keleivis 23:10 Kongas 
01:05 Džeikas, Storulis ir šuo 01:55 Dalasas 
02:40 Diagnozė – žmogžudystė 04:10 
Savaitės kriminalai 

UŽs. Nr. 922

Užs. Nr. 37  
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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. 66

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

Užs. Nr. 3

Užs. Nr. 29

Užs. Nr. 49

Policijos savaitė 
2017-01-09 – 2017-01-15

20170108 apie 22:00 val. viešoje 
vietoje, Trakų r., Aukštadvaris, Tech
nikumo g. 11, daugiabučių namų 
kieme, D. K., būdamas apsvaigęs nuo 
alkoholio, įžūliu elgesiu, susijusiu 
su fizinio smurto panaudojimu, de
monstravo nepagarbą aplinkiniams 
ir sutrikdė visuomenės rimtį ir tvar
ką, t. y., vartodamas necenzūrinius 
žodžius, užpuolė prie 11 namo 
į automobilių stovėjimo aikštelę 
atvažiavusį vyrą, sudavė jam vieną 
smūgį kumščiu į veidą, po to matant 
ir girdint pašaliniams asmenims, 
laikydamas rankomis už pečių, 
sudavė du smūgius koja į galvos 
sritį, padarydamas piliečiui poodinę 
kraujosruvą kairiame skruoste, nu
brozdinimą kairio žando gleivinėje, 
dalinį apatinio 2ojo danties iš kairės 
vainiko nuskėlimą bei grasino jam 
susidorojimu.
20161226 Lentvaryje, Trakų r., A. G. 
pastebėjo, kad iš jam priklausančios 
rankinės dingo 400 EUR.
20170113 apie 16:20 val. kelio 
Vilnius–Gardinas 21 km 300 m 
susidūrė priešingomis kryptimis 
važiavę automobiliai Audi A6 Avant, 
vairuojamas N. S., ir Renault Megane 
Scenic, vairuojamas R. Z. Eismo įvy
kio metu nukentėjo automobilio Audi 
vairuotojas ir keleivis, automobilio 
Renault keleivės.
20170114 apie 17:20 val. Vilnius–
Gardinas 24 km 400 m susidūrė auto
mobiliai Subaru legacy, vairuojamas 
I. G., ir VW Touareg, vairuojamas  
S. K. Eismo įvykio metu nukentėjo 
VW Touareg vairuotojas, keleivė, Su-
baru legacy vairuotoja ir keleivė.
20170114 apie 11:41 val. Trakų r., 
Bražuolės k., Bražuolės g., pažeisda
mas KET 14 punkto reikalavimus, 
numatančius draudimą vairuoti 
transporto priemonę neblaiviems 
asmenims, vairavo automobilį Opel 
Astra-G-Caravan, būdamas apsvaigęs 
nuo alkoholio, kai jo kraujyje buvo 
daugiau negu 1,5 prom. alkoho
lio (patikrinimo alkotesteriu metu 
nustatyta rasta 1,71 prom. etilo 
alkoholio).
 20170113 į Vilniaus apsk. VPK Tra
kų r. PK kreipėsi A. J. dėl to, kad 2017
0112 apie 19:15 val. iš neužrakinto 
automobilio Ford S-Max, stovėjusio 
„Tuvlitos“ techninių apžiūrų centre, 
esančiame Viršuliškių skersgatvis 
36, Vilnius, pavogtas jo mobilaus 
ryšio telefonas „Huawei P9“, juodos 
spalvos, 600 EUR vertės.
20170114 apie 12:00 val. pastebėta, 
kad įsibrovus į mažosios bendrijos 
„Raudonėlio pica“ picerijos, esančios 
Lentvaryje, Bažnyčios g. 2, patalpas, 
buvo pavogta 1190 EUR.
Protokolai pagal LR ANK –70
53 – 416 str. 3 d. (nustatyto greičio 
viršijimas)
2 – 417 str. (kelio ženklų, žmonių 
vežimo reikalavimų nesilaikymas ar 
kitas KET pažeidimas)
1 – 424 str. 4 d. (vairavo transporto 
priemonę neblaivus, neturėdamas 
teisė vairuoti)
3 – 432 str. (be diržų)
1 – 421 str. (geležinkelio pervažos 
pažeidimas)
1 – 426 str. (pasitraukimas iš eismo 
įvykio vietos )
5 – 415 str. (be draudimo)
2 – 420 str.1d. (pavojingos situacijos 
sudarymas)
Parengta pagal Trakų r. PK įvykių 

suvestinę

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•
•

•

•
•

Užs. Nr. 5

Perku mišką, gali būti su bendrasa-
vininkais, neatidalintas iš bendros 
nuosavybės, tinka įvairus plotas.
Atsiskaitau grynais.
Tel. 8 644 55 355. Užs. Nr. 18

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. � �1� �0 00�.
Užs. Nr. 1138

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. 8

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

Tel. � ��� 0� �1�. Užs. Nr. 12

Užs. Nr. 10

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

Užs. Nr. 2

Pirksiu mišką iki 3 ha Rūdiškių 
seniūnijoje ar netoliese. Tel. 8 674 
87 919. Užs. Nr. 1166       

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

Užs. Nr. 13

Užs. Nr. 41

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

Statybininkų g. �A, 
Vievis

Tel.: 
� ��� �� ���, 
� ��0 00 �0�

www.vivalsa.lt

UAB „VIVALSA” PARdUodA

VISų RūŠIų KIETą KURą:
• plauta  akmens anglis –  nuo 1�2 EUR/t;
• akmens anglis granuliniams katilams – 
  nuo 1�0 EUR/t;
• medžio pjuvenų briketai – nuo 120 EUR/pal.;
• durpių  briketai – �0 EUR/t;
• medžio granulės (6–8 mm) – nuo 1�0 EUR/t.

Užs. Nr. 40

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

Užs. Nr. 42 

dIRBAME visą  parą

  Užs. Nr.  930 

Trakai city tour – Trakų miesto turas

Taksi paslauga Trakų miesto gyventojams

Transfer 

Perkame
• bet kokią žemės ūkio techniką, 
pvz., traktorių, priekabą, sun-
kvežimį ir jų padargus. Gali būti 
neveikiantys;
• traktorių DT20. Gali būti nevei-
kiantis.
Tel.  8 680 77 728.

Užs. Nr. 58 

Ūkininkas pirktų X mėsinių mišrūnų 
veislės veršelį arba telyčaitę nuo 
250 kg iki 450 kg. 
Tel. 8 625 93 679.

Užs. Nr. 59

dIZAINo IR MAKETAVIMo 
PASLAUGoS

Maketuojame ir leidžiame knygas, 
brošiūras, kalendorius, įvairius leidinius. 

Renkame tekstus, redaguojame. 
Teirautis tel.: � ��0 0� �01, 
� �0� 11 11�, � ��� �0 ���

el. p. voruta@voruta.lt

Užs. Nr. 14

Dėl vyro mirties nuoširdžią užuojautą 
reiškiame Nijolei DŽIAUKŠTIENEI.

VšĮ Trakų ligoninės kolektyvas

Bus tikslinamos šių žemės sklypų ribos. Kad. Nr. 7970/3:837, esančio Šventininkų k., 
Senųjų Trakų sen., Trakų sav.,  ribos vietovėje bus ženklinamos 2017 m. sausio 30 d. 
10 val. Sklypas ribojasi su skl. kad. Nr. 7970/3:153 nuosavybės teise priklausančiu 
Irena Buchoveckaja (1935-04-03) ir Stanislava Lomovskaja (1950-06-13), minėti ben-
drasavininkai yra mirę, todėl prašome paveldėtojų ar giminaičių galinčių atstovauti 
kreiptis tel. 8 640 32 107.

Užs. Nr. 70

Teritorijų planavimai

Užs. Nr. 71

Informuojame, kad 2017 m. vasario mėn. 01 d. 10:00 val. Trakų r., sav., Aukštadvario 
sen., Karapolio k. bus atliekami žemės sklypo kad. Nr. 7907/0006:152, proj. Nr. 2632 
kadastriniai matavimai. Gretimo žemės sklypo  kad. Nr. 7907/0006:74 savininko Da-
riaus Bankausko gyvenamoji vieta nenustatyta (išvykęs į Jungtinę Karalystę). Prašome 
Darių Bankauską arba jo įgaliotus asmenis atvykti į savo žemės sklypą ir dalyvauti 
ženklinant žemės sklypo bendrą ribą. Žemės sklypo kadastrinius matavimus vykdys 
UAB „Ramilė“ matininkas Justinas Kačinskas. Telefonas pasiteirauti 8 640 32 107.

Užs. Nr. 78

Perkame žemę arba mišką nuo � 
ha iki �0 ha skubiai, atsiskaito-
me iškarto, siūlyti jau dabar.
 Tel. � ��� 20 000.

Užs. Nr. 80

Perku sodybą arba žemę prie 
ežero, upės ar miško, vaizdin-
gose vietovėse gali būti išlikę 
pamatai. Žinantys siūlykite. At-
silyginsime! Tel. � ��� �� ���.

Užs. Nr. 81  

Informuojame, kad 2017 m. vasario mėn. 08 d. 13:00 val. Trakų r., sav., Senųjų Trakų sen., 
Bedugnės k. bus atliekami žemės sklypų kad. Nr. 7970/0003:1573, proj. Nr. 2071-4 ir kad. 
Nr. 7970/0003:1557, proj. Nr. 2096-3 kadastriniai matavimai. Gretimo žemės sklypo  kad. 
Nr. 7970/0003:1604 savininko Vaido Nalivaikos gyvenamoji vieta nenustatyta (išvykęs 
į užsienį). Prašome Vaido Nalivaikos arba jo įgaliotus asmenis atvykti į savo žemės 
sklypą ir dalyvauti ženklinant žemės sklypo bendrą ribą. Žemės sklypo kadastrinius 
matavimus vykdys UAB „Ramilė“ matininkas Arūnas Ambrozaitis.
Telefonas pasiteirauti 8 610 29 800.

Užs. Nr. 82
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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. 24 

Reklama, skelbimai

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

Parduoda

Parduodami namų valdos sklypai 
vaizdingoje vietoje, Mikniškių k., 
Veličkavo k., 3 km nuo Trakų. 
Tel. 8 612 80 008. Užs. Nr. 32

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

Užs. Nr. 34 

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

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

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

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

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

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

Užs. Nr. 31

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

Siūlo darbą

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 

Užs. Nr. 944

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

   Tel. � �22 �� ���.

Įvairūs

Užs. Nr. 15

– Autokrautuvo vairuotojo,
– darbų saugos ir sveikatos specialisto (-ė),

– Automatiko-elektriko,
– operatoriaus.

UAB „Grainmore“ IEŠKo 

Kontaktuose – CV siųsti el. p. info@grainmore.com, 
mob. tel. pasiteirauti 8 685 32 198 (darbo dienomis 8–17 val.).

Teisininkės danutės Vipartienės
TEISINĖS PASLAUGoS

Civilinės, Administracinės, Darbo,
Žemės, Baudžiamosios ir kt. teisės 

klausimais konsultacijos, procesinių 
dokumentų rengimas. 

Tel. Nr. 8 615 96 771
e.p. 

dvteisineskonsultacijos@gmail.com
IVP 266991, EVRK 691030, Trakail

Užs. Nr. 67Užs. Nr. 67

Funkciniai pratimai 
kūno stip rinimui ir 
svorio mažinimui. 

Tel. 8 605 48 893.
Užs. Nr. 25

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

Užs. Nr. 26

„Sodžiaus“ bendrijoje (prie Žaiz-
drių) parduodamas 7,5 a sklypas 
(yra sandėliukas, namukas). 
Tel. (8528) 52420.

Užs. Nr. 22 

Įmonė nemokamai valo laukus ir 
apleistas žemes.
Tel. 8 605 54 550. Užs. Nr.1186 

Užs. Nr. 17

HELIo balionai 
Trakuose 

Mūsų balionai Jūsų šventei 
įvairioms progoms (krikštynoms, 

vestuvėms, gimtadieniams). 
Išlankstome įvairias fi gūras, 

piname girliandas, puošiame sales, 
pastatų įėjimus. 
Tel. � �0� �� ��0.

ATLIEKAME 
VISUS STATYBoS, 

REMoNTo dARBUS. 
TEL. � ��� �� �1�

Užs.Nr. 28

Užs. Nr. 914 

 Pastatų projektavimas 
 Pamatų įrengimas 
 Detalieji planai
 Kadastriniai matavimai
 Geodezija
 Namų pridavimas 

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

UAB „Turto Invest“  profesionalų komanda kokybiškai ir ne-
brangiai atlieka darbus:
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KAdASTRINIAI MATAVIMAI, GEodEZIJA, 
NAMų PRoJEKTAVIMAS, NAMų PARdAVIMAS
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Tel. +370 612 79 829.  El. p. info@turtoinvest.lt 

Užs. Nr. 16

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

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

Užs. Nr. 1142

Sutvarkau apleistas žemes. Už 
didesnius plotus primoku. 
Tel. 8 605 55 526.

Užs. Nr. 1143

Parduodu avelę su dviem avinu-
kais. Avinukai 6 savaičių amžiaus. 
Tel. 8 611 21 319.

Užs. Nr. 1168 

Kviečiame registruotis 
į plaukimo būrelius!

 

Informuojame, kad jau prasidėjo registracija į neformalaus ugdymo 
būrelius, tad kviečiame tęsti (apie tai informuojant mus) ar naujai iki 2017 
metų sausio 20 dienos įregistruoti savo vaikus, moksleivius į sveikatą 
stiprinančias bei kūrybines programas (,,Plaukimo pamokėlė’’, ,,Vanduo 
ir sportas – sveikata’’, ,,Vanduo, molis, vaškas – draugai?’’, Molis paklūsta 
man’’), kurias ir toliau vykdysime vandens ir pramogų centre – Trasalyje, 
Gedimino 26, Trakai.

Programas fi nansuoja Švietimo ir mokslo ministerija (vienam, 
pasirinktam būreliui skiriama 15 EUR), todėl už jų lankymą mokėti 
nereikės. Platesnius programų aprašymus galite rasti internetiniame 
puslapyje www.trakaisc.lt.

Tel. pasiteirauti: (8 528) 55413; 8 686 33 249, 
el. p. centras.trakai@gmail.com 

                                  
VšĮ Trakų švietimo centras

Užs. Nr. 1195       

Parduodamas sodo sklypas 5,3 arų 
su namų, Sodo bendrija, Sodžius. 
Geroje, ramioje vietoje, šalia yra 
tvenkinys. Sklypas yra kraštinis. Kai-
na – 26 000 EUR. Tel. 8 646 26 542.

Užs. Nr. 1207

Anglų kalbos kursai Trakuose!
Vykdome registraciją į anglų kalbos �0 ak. val. kursus (2,5 

mėn.), kurie vyks 2 kartus per savaitę po 2 ak. val. Dalyviai bus 
testuojami ir grupės formuojamos pagal žinių lygį, iki 10 asmenų. 
Užsiėmimai vyksta antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 1�:1� 
val.  ir nuo 1�:�� val. Lankantys mokymus aprūpinami vadovėliais 
bei kita dalomąja mokymo medžiaga. Baigus kursus dalyviams 
išduodami VšĮ „Raidos kryptys“ sertifi katai pagal baigtą lygį. Taip 
pat yra galimybė laikyti tarptautinį anglų kalbos lygio nustatymo 
testą Oxford Online Placement Test, kurį išlaikiusiems išduodama 
Valstybės tarnybos departamento nustatytos formos pažyma 
(testo kaina 19 EUR, reikalinga išankstinė registracija). 

Kursų kaina – 1�0 EUR. Registracija vyks 
iki sausio �1 dienos, tel. (8 528) 55413; 8 686 33 249; 

el. p. centras.trakai@gmail.com.
Danutė VIZMANAITĖ,

 Trakų suaugusiųjų mokymo centro
neformalaus ugdymo specialistė 

Užs. Nr. 38

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

Užs. Nr. 1

Vidaus apdailos darbai, dažymas, 
tapetavimas, sienų lyginimas, 
parketlenčių dėjimas ir kt. darbai. 
Patirtis – 20 metų. Tel. 8 610 15 
936.

Užs. Nr.33

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

Užs. Nr. 46 

Ieškome darbuotojų prie rūšiavi-
mo darbų Trakų r., Moluvėnų k. 
Tel. 8 683 89 272.

Užs. Nr. 52

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

Užs. Nr. 53 

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

Užs. Nr. 56  

Parduodame 
• traktorių T25,1986 m., veikiantis. 
Kaina 1750 EUR;
• traktorių MASSEY FERGUSON 
3080-105AG, visi  varantys ratai, 
tech. Tvarkingas. Kaina 8 500 
EUR.
• Ruloninį presą WELGER RP 220, 
1999 m., platus surinkėjas, riša 
tinkleliu. Kaina 5 500 EUR.
Tel.  8 680 77 728.

Užs. Nr. 57

Ūkininkas pirktų, išsinuomotų 
arba pasinaudotų dirbama arba 
apleistą žemės ūkio paskirties 
žeme. Apleistą žemę sutvarkytų. 
Tel. 8 680 81 777.

Užs. Nr. 60

Parduodame savikrovę medve-
žę-priekabą su hidromanipulia-
toriumi, 12 tonų, kabinamą prie 
traktoriaus. Kaina 6500 EUR. 
Tel. 8 680 77 728. Užs. Nr. 61

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

Užs.  Nr. 63  

Ieškome patikimos auklės 1 m. 
berniukui Trakų mieste.  5–6 darbo 
valandos kasdien (norint galima 
ir ilgiau) 12:00–17:00 val. Atlygis 
1 val. – 3 EUR. Pageidautina viene-
riems metams, iki 2018 02. Kreiptis 
tel. 8 685 77 399.

Užs. Nr. 65  

Parduodu žemę 0,55 a tarp Trakų 
ir Lentvario, Padumblių k., netoli 
yra ežeras. 
Tel. 8 600 91 205.

Užs. Nr.  68

Parduodu šieną. Kaina sutartinė. 
Aldona. Tel. 8 607 61 906.

Užs. Nr.  70 

Garažų bendrija „Žibintas“ informuoja
Pranešame, kad 2017 m. vasario 11 d. 11:00 val. kviečiamas visuoti

nis garažų bendrijos „Žibintas“ narių susirinkimas, kuris įvyks VšĮ Tra
kų neįgaliųjų užimtumo centre (adresas – Vilniaus g. 15B, Trakai).

Darbotvarkė:
1. Garažų bendrijos „Žibintas“ valdybos pirmininko ataskaita.
2. Garažų bendrijos „Žibintas“ revizijos komisijos ataskaita.
3. Garažų bendrijos „Žibintas“ valdybos narių rinkimai.
4. Garažų bendrijos „Žibintas“ revizijos komisijos narių rinkimai.
5. Dėl garažų bendrijos „Žibintas“ nario mokesčio nustatymo.
6. Kiti klausimai.

Garažų bendrijos „Žibintas“ valdyba

Dėmesio

Užs. Nr. 355

Parduodu šieną. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 607 61 906.

Užs. Nr.  79  

Vilniaus apskrities vyriausiojo 
policijos komisariato Elektrėnų 

policijos komisariatas

Įvykių ir 
nusikaltimų suvestinė

Nuo 2017-04-21 iki 2017-01-16
20170104 gautas pranešimas, kad 

Vilniuje nepažįstamas vyriškis iš rankų 
pastvėrė telefoną HTC One M8s ir pasiša
lino. Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal 
LR BK 178 str. 2 d.

20170106 gautas pranešimas, kad 
Vievyje, Kauno g., du asmenys smurtauja 
prieš senyvo amžiaus vyrą ir, galimai, 
moterį. Sulaikyti Vievyje gyvenantys 
du vyriškiai (1953 m. ir 1993 m. gim. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR 
BK 284 str. 1 d.

20170107 gautas pranešimas, kad 
Vievyje, Gėlių g., iš gyvenamojo namo 
pavogti nešiojamas kompiuteris „Asus“, 
planšetinis kompiuteris „Asus ZenPad“ 
ir žiūronai. Pradėtas ikiteisminis tyrimas 
pagal LR BK 178 str. 2 d.

20170112 gautas pranešimas, kad 
Kietaviškių sen., dienos metu iš buto 
pavogtas nešiojamas kompiuteris DELL. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR 
BK 178 str. 1 d.

20170113 gautas pranešimas, kad 
Vievyje namuose 25 m. vyro lavonas, 
smurto požymių nesimato. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai 
nustatyti.

20170116 gautas pranešimas, kad 
nuo 20170106 be žinios dingo 1965 
m. gimęs Semeliškių sen. gyventojas. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas buvimo 
vietai nustatyti.

Užs. Nr.  79  

Parduodama 16 m. darbinė, rami 
kumelaitė. Tel. 8 613 05 908.

Užs. Nr. 84  

Užs. Nr. 10

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

Vytauto g. 1�, Trakai, 
tel./faks. � �2� �1 1��, 
mob. tel. � ��� �� ��1, 
� �00 �� �1�,  el. p. 
geodeziniai_matavimai@yahoo.com
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„Trakų žemė“ nuosavybė

Prenumeratos indeksai 929, 958

www.traku-zeme.lt
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PILIGRIMINĖ KELIoNĖ Į ŠV. ŽEMĘ – 
GYVENIMo KELIoNĖ

Šventoji Žemė.
Izraelis–Palestina

• Kelionė pritaikyta neskubantiems, skiriama laiko asmeninei maldai, vidi-
niams pamąstymams. 
• Aplankysime Betliejų – Dovydo miestą, kuriame gimė Jėzus.
• Jeruzalė – visais laikais šventas miestas, kulminacinis kelionės atradimas.
• Pabuvosime Jeriche, viename iš seniausių pasaulio miestų, garsėjančiu 
skaniausiomis datulėmis.
• Keliaudami senuoju keliu per Judėjos dykumą, kuriuo ėjo ir Jėzus, pasieksi-
me įspūdingame tarpeklyje įsikūrusį Jurgio vienuolyną. 
• Aplankydami Karmelio kalną, susipažinsime su karmelitų vienuolynų 
istorijos pradžia. 
• Išsimaudysime Negyvojoje jūroje, tyvuliuojančioje žemiausiame pasaulio 
taške. 
• Sinagogoje dalyvausime Šabo apeigose

Registracija:
info@mundusmirabilis.lt
Tel.: +��0 ��1 1� ��1; +��0 � 21� �1 ��
„Mundus Mirabilis“, olandų g. 1�, Vilnius
www.mundusmirabilis.lt

Vasario 1�–22d., 201� m.,
830 EUR + aviabilietas

 (nuo 200 EUR)

Grupę lydi vadovas iš 
Lietuvos ir kunigas

Užs. Nr. 64

Sveikinimas

Žmogaus kelias – ne švelni žolė.
Tai kalnų takas su daugybe uolų,
Vedantis į priekį saulės link,
Pasidabruodamas plaukus ir įrėžęs raukšles 

veide.
Bet neužgesino širdies šilumos ir švelnumo, 

kurį dalijate vaikams ir artimiesiems.
Tokiais mes džiaugiamės ir mylime.

Sulaukus jau 80-ties ir 85-erių metų Jubiliejų
Sveikiname ir linkime sveikatos, Dievo palaimos ir Švč. Mergelės 

Marijos globos Vladyslavai ir Vytautui PAPLAUSKAMS, 
gyvenantiems Terionių kaime.

Sveikina krikšto dukros Danutė ir Olesia, krikštasūnis Stasys, 
sūnūs Vytautas ir Jonas su šeimomis.

Užs. Nr. 892

Lombardas
Trakuose, Vytauto g. 

55–20, 
tel. +370 68789143; 

+370 68544719; 
+37052851116. 

Darbo dienomis 
9–17 val. tauriųjų 

metalų supirkimas, 
lombardas, 

juvelyro 
paslaugos.

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

Jan Zapolskij,
NT brokeris
+��0 �0��2�1�
jan.zapolskij@capitalrealty.com
Mindaugo g. 1�B, Vilnius

Užs. Nr. 72

Prabėgo jau 26eri metai nuo 
tos gilų pėdsaką Lietuvos isto
rijoje palikusios 1991 m. sausio 
13osios nakties, kai vienybės 
ir laisvės siekio vedini Lietu
vos piliečiai pasiekė istorinę 
pergalę. Tauta atsilaikė prieš 
sovietinių okupantų agresiją bei 
bandymą karine jėga įvykdyti 
perversmą ir apginė atkurtos 
valstybės nepriklausomybę.

Sausio 13osios minėjimas 
Lentvaryje tradiciškai prasidėjo 
šventine eisena Bažnyčios gatve. 
Simboliniais popierinių neuž
mirštuolių žiedeliais, prisegtais 
prie drabužių, pasipuošę bend
ruomenės nariai bei aktyviai 
dalyvavę Lentvario M. Šime
lionio, „Versmės“ ir Henriko 
Senkevičiaus gimnazijų moki
niai bei mokytojai, Lentvario 
vaikų globos namų auklėtiniai 
ir ugdytojai garbingai nešdami 
valstybinę vėliavą ėjo į Lent
vario Viešpaties Apreiškimo 
Švč. Mergelei Marijai bažnyčią, 
kur klebonas Gintaras Petronis 
atnašavo šv. Mišias už Sausio 
13osios įvykių aukas, iškovotą 
laisvę, Lietuvą ir taiką. 

Po šv. Mišių minėjimas prasi
dėjo visiems drauge sugiedojus 
Tautišką giesmę. Minėjime svar
biausias dėmesys buvo skirtas 
istorinei atminčiai išsaugoti, 
trumpa istorinių įvykių po Ant
rojo pasaulinio karo seka dar 
kartą akcentavo ilgą kelią laisvos 
Lietuvos link, lietuvių tikėjimą ir 
tą lemtingą naktį, kai beginkliai 
žmonės ėjo jausdami širdimi, 

tvirti tikėjimu ir be galo vieningi 
noru ginti Nepriklausomybę.   

Minėjimo metu koncertavo 
Lentvario politinių kalinių ir 
tremtinių choras „Viltis“ (vad. 
Jevgenij Barkovskij) bei Lentva
rio vokalinis ansamblis „Klevi
nė“ (vad. Inga Okuškienė).

Prasmingais žodžiais susirin
kusiuosius pasveikino Trakų r. 
savivaldybės merė Edita Rude
lienė, linkėdama puoselėti ir sau
goti laisvę. Trakų r. savivaldybės 
tarybos narė Teresa Solovjova, 
pagerbdama žuvusiuosius už 
laisvę, linkėjo, kad daugiau nepa
sikartotų tokie tragiški Lietuvai 
įvykiai. Prisiminimais ir to meto 
išgyvenimais pasidalijo Lentva
rio seniūnas Vytas Rukšėnas. 

Po minėjimo visi pakviesti 
prie Rūpintojėlio skulptūros, 
kur uždegtos atminimo žvakės 
laisvės gynėjams, perskaičius pa
vardes, tylos minute pagerbėme 
žuvusiuosius. Lietuvos politinių 

kalinių ir tremtinių sąjungos Lent
vario skyriaus pirmininkas Jonas 
Počepavičius tarė žodį Lentvario 
jaunajai kartai, o Lentvario vaikų 
globos namų ugdytiniai pagarbą 
laisvės gynėjams išreiškė paruošę 
atminimo puokštę iš simbolinių 
neužmirštuolių su prierašu „At
mintis gyva, nes liudija“. 

Džiugu, kad šiandien mo
kame įvertinti istorinę praeitį, 
suprantame ir esame pilietiška 
bendruomenė, o jaunoji karta 
auga laisva ir pilietiškai iniciatyvi. 
Dėkojame švietimo įstaigoms, ak
tyviai dalyvavusioms minėjime, 
Trakų r. savivaldybei, svečiams, 
savaitraščiui „Trakų žemė“.

Apie tai plačiau rasite socia
liniame tinkle „Facebook“, Jono 
Davydonio ir Lentvario kultūros 
rūmų paskyrose. 

Ieva SKAISTyTĖ,
lentvario kultūros rūmų 

direktorė

Lentvaryje paminėta laisvės 
gynėjų diena

Sausio 13-oji

Moksleiviai, garbingai nešdami trispalvę, žygiavo į Lentvario 
bažnyčią, kur buvo aukotos šv. Mišios už žuvusiuosius

Sausio 13-osios minėjimo šventinė eisena Lentvaryje

Sausio 13-oji

Jau 26-eri metai kaip tu laisva.
Prisiminus kaip mes lietuvos 

laisvę ginėm
Ne karo šūviais, o Žalgirio 

kardais.
Mes lietuvos laisvę ginėm
Su laisvės šūkiais ir deginančiais 

laužais.

Nuo karo mes lietuvos laisvę 
ginėm

Brangiau už gyvenimą.

Vytautas VIlKIŠIUS


