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TRAKŲ BALDAITRAKŲ BALDAI

Vytauto g. 4, Trakai
Tel. faks. 8 528 51 044

el. paštas: trakubaldai@gmail.com
Darbo laikas: 

I–V 9-–8 val., VI 9–15 val, 
VII nedirba

Nauja turgavietė – 
naujos problemos

Lentvarį puošia 
kuriantis jaunimas 

„Klevų alėja“ nuolat ieško 
veiklaus ir kūrybingo jaunimo. 
Atsitiktinai užtikome jaunos 
kūrėjos Agatos Kurilionok 
eilėraštį, nustebino šios 10 
kl. mokinės kūrybos gilumas, 
tad gražią vasaros popietę nu-
sprendėme su ja pasikalbėti.

Ar skaičiuoji, kiek eilėraščių 
esi sukūrusi, apie ką jie?

Ne, aš neskaičiuoju, rašyti 
rimtesnius eilėraščius  pradėjau 
neseniai. Rašiau vaikystėje, bet 
neskaičiavau, turėjau kelis pilnus 
sąsiuvinius, bet, deja, jų neišsau-
gojau.

Daug minčių sukasi galvoje, bet 
rašyti apie orą ar gamtą man neįdo-
mu... Noriu rašyti apie gyvenimą, 
bandau perteikti savo mintis taip, 
kad žmonės susimąstytų. Rašau gal 
apie pačius žmones, apie jausmus, 
bet vengiu rašyti apie meilę.

Įdomu, kur ieškai įkvėpimo?
Neieškau įkvėpimo, mintys su-

kasi savaime, rašau pagal nuotaiką, 
dažniausiai nesirenku temos, keis-
ta, bet nuovargis labiausiai padeda 
susikaupti. Iš pradžių matai prieš 
save baltą lapą, kuris po kiek laiko 
pavirsta pribraukymų ir naujų 
minčių lauku. 

Ką dar veiki be kūrybos?
Rašymu treniruoju sielą, spor-

tu – kūną. Sportas mano gyvenimo 
dalis, negaliu sėdėti vietoje, visada 
randu veiklos, užsiimu sambo, 
šoku grupėje „A team“, sportuoju 
savarankiškai. Lankausi Lentvario 
jaunimo centre, bandau save atrasti 
teatro studijoje. Turiu nuostabius 
trenerius, puikius vadovus, esu 
jiems labai dėkinga, nes jie man  
padeda geriau pažinti save.

Ar teko eksponuoti savo dar-
bus, dalyvauti konkursuose, 
spausdinti eilėraščius?

Tai bus pirmas mano išspaus-
dintas eilėraštis, esu eksponavusi 
savo piešinius miesto bibliotekoje, 

Nukelta á 3 p.

Kaltinamieji Darbo partijos byloje pripažinti 
kaltais dėl apgaulingos apskaitos tvarkymo
Vilniaus apygardos teismas 

(toliau – Teismas) kaltinamuosius 
Darbo partijos (toliau – DP) byloje 
Viktorą Uspaskich, Vytautą Gap-
šį, Vitaliją Vonžutaitę ir Mariną 
Liutkevičienę pripažino kaltais dėl 
apgaulingos buhalterijos tvarkymo 
ir beveik 4 mln. Lt mokestinių prie-
volių išvengimo DP naudai. 

 Viktorui Uspaskich skirta 4 
metų laisvės atėmimo bausmė, 
Vitalija Vonžutaitė kalės 3 me-
tus, Marina Liutkevičienė kalės 1 
metus, o Vytautas Gapšys laisvės 
atėmimo bausmės negavo – jis tu-
rės sumokėti 275 MGL (35 750 Lt) 
dydžio baudą. 

 Skiriant bausmes Teismas atsi-
žvelgė į tai, kad nenustatyta atsa-
komybę lengvinančių aplinkybių. 
Sunkinančia aplinkybe pripažįsta-
ma tai, kad visi keturi kaltinamieji 
padarė veikdami bendrininkų gru-
pėje. V. Uspaskich bei V. Vonžutai-
tė įvardinami kaip nusikaltimų or-
ganizatorius ir tam tikrais atvejais 
jo vykdytojas. Teismas mano, kad 
V. Gapšio vaidmuo nebuvo pir-
maeilis, todėl jam paskirta bauda, 
kadangi laisvės atėmimo bausmė, 
atsižvelgiant į jo dalyvavimo nusi-
kaltimuose pobūdį, būtų aiškiai per 
griežta ir neadekvati jo įvykdytoms Nukelta á 3 p.

veikoms. M. Liutkevičienė, anot 
Teismo, buvo pagrindinė nusikal-
timų vykdytoja 2005–2006 m., jos 
veiksmus nutraukė tik pradėtas 
ikiteisminis tyrimas. 

 Teismas taip pat patenki-
no civilinių ieškovų (Vilniaus 
apskrities valstybinės mokesčių 
inspekcijos ir Valstybinio socia-
linio draudimo fondo valdybos 

Vilniaus skyriaus) ieškinius ir 
nusprendė išieškoti solidariai iš 
Viktoro Uspaskich ir Vitalijos 
Vonžutaitės  šiek tiek daugiau 

Daug metų laukę, kada Len-
tvaryje pradės veikti turgavietė, 
lentvariečiai nedžiūgauja. Vos 
atvėrus jai duris, išryškėjo statybos 
nesklandumai.

Iš pirmo žvilgsnio atrodo pui-
ku: nauji stalai, nauji suolai, tvirtas 
grindinys, stogas virš galvos. Ski-
riasi kaip diena nuo nakties, kai 
lentvariečiai prekiaudavo maisto 
produktus ir kitas prekes išdėlioję 
tiesiog ant šaligatvio, šalia važiuo-
jamosios gatvės dalies, pravažiuo-
jančių transporto priemonių ke-
liamų dulkių sūkuryje. Net baugu 
prisiminti tuos netolimus laikus.

Pakalbinti prekeiviai taip pat 
neneigia naujos turgavietės priva-
lumų. Juk dabar kiekvienas pre-
keivis turi prie prekystalio vietą, 
kur gali patogiai išdėlioti prekes ir 
sėdėdamas laukti pirkėjų. Bet tie 
džiaugsmai pasibaigia, kai pakyla 
saulė, tuomet dengtoje turgavie-
tės dalyje kaitra lyg saunoje, nes 
turgavietės stogų danga skaidri 
ir neapsaugo nuo kaitrių saulės 
spindulių. Tokiomis sąlygomis 
prekiauti  ne tik sunku, bet ir genda 
parduoti atnešti maisto produktai. 
Ne linksmiau prekeiviams, kai 

Lentvario turgavietės stogai neapsaugo prekeivių nuo kaitrios saulės ir lietaus 

Nukelta á 3 p.

Agata Kurilionok

Trakuose – 
pasaulio jaunių 

irklavimo čempionatas 
Vienas didžiausių šalies sporto 

renginių – pasaulio jaunių irklavimo 
čempionatas, kuris vyks rugpjūčio 7–11 
dienomis Trakuose, nenumaldomai 
artėja. Šioje milžiniškoje sporto šventėje 
dalyvaus per 1000 irkluotojų iš daugiau 
nei 50 pasaulio valstybių. 

Į čempionatą galima įsigyti bi-
lietų www.bilietupasaulis.lt, be to, 
netrukus bus parduodami ir stovimi 
bilietai, kurie kainuos 20 litų. Čem-
pionatas – tai ne tik sportinės kovos, 
bet ir įspūdingas reginys Trakų pilies 
fone. Kviečiame dalyvauti. 

Trakų rajono kūno kultūros ir sporto 
centro informacija 

Dviračių nuoma 
Trakuose

Trakų autobusų stotyje 
Vytauto gatvė 90

Folta Sedona Swan 120. Tai uni-
versalaus tipo, 3-jų vidinių pavarų, 
tvirtos konstrukcijos dviračiai, 
užtikrinantys patogų, malonų  
važiavimą. Labai patogi sėdynė, 
ratlankiai yra pagaminti iš plieno. 
Visi dviračiai priekyje turi krepšį 
daiktams.
1–3 val. 10 Lt už valandą
4–8 val. 8 Lt už valandą
24 val. 50 Lt
Žemėlapis, šalmas, apsauginė 
liemenė, kėdutė vaikui, užraktas 
nemokamai. 
Darbo laikas:
II–VII
10.00–19.00
Informacija tel. +370 687 55257

Iš kairės: M. Liutkevičienė, V. Vonžutaitė, V. Gapšys, V. Uspaskich
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Lentvario kronika

Apie sielos tvirtovę  P. P. 
pageidaujant  be nuotraukos

Regis, patikėjęs „Klevų alėjos“, 
o apskritai su pertraukomis nuo 
2001 metų pėsčia per miestą einan-
čios „Lentvario kronikos“ teisuma, 
šių eilučių rinkėją J. P. savo kieta 
viltimi palabino lentvarietis Petras 
Petkevičius, narsiai susikovęs su 
likimo primesta negalia, grasinančia 
okupuoti likusią vyro sveikatą ir 
tikėjimą gyvenimu. Buvęs taikingos 
profesijos atstovas, tiesęs kelius ir 
juos taisęs, jis įrodo, jog kreiptis į 
Viešpatį  geriausia – poezijos forma, 
nes ji yra pati giedriausia lyrinio 
žmogaus išraiška, niekada neišdavu-
si  šviesaus reiškėjo. Tai visų pirma 
sielos tvirtovės ginklai nukreipti 
prieš negandos valandų, silpnybių  ir 
asmenybės laisvės  puolimą – viena, 

o, žinote,  konkrečiai – šventa pana 
Marija, dangaus karalienė, mėgsta 
tokius pareiškimus – tikrai – antra.

Linkime Petrui laimėti ne vieną ti-
kėjimo mūšį ir paduodame jam jo nuo-
savus vaistus  tiesai  į širdį lyg galingą 
vitaminą (lot. vita – gyvenimas!):

Gyvenimo prasmė – kažko tikėtis.
Geriausia ateitim. Ilgėtis. Laukt vilties.
O ji ateis. Taip netikėtai. Nelauktai.
Ir pakilumas juntamas širdim labai.
Sekundės džiūgauja. Norėtus 

paukščio skrydžio.
Į viršų!
Iš naujo pagyvent!
Pakelti galvą. Oro kuo daugiau.
Ir... nuostabu: tave aš pamatau.

2012 03 12

Joninių žavi ir laisva akimirka

Prie vaišių stalo. Tarp giminų ir draugų, kurių viena – Janina, Respubli-
koje einanti atsakingas pareigas. Trakų Vokėje. Šalia grafų Tiškevičių dvaro. 
Visiškai liuosai. Visad stipriomis foto akimis, neskiriančiomis, kur asme-
niška, o kur visuomeniška, nes visumoje – pilietiškai tai yra tas pats.

Automobilių stovėjimo aikštelė  
ir „tabletė ant dviejų ratų“

Mieste – automo-
bilių antplūdis. Daug 
„techninio kvapo“, 
triukšmelio ir didi 
problema: o kur šian-
dien prisiparkuoti?

Oi! Mažai stovėji-
mo aikštelių, gerbiama 
valdžia! Mažai. Todėl 
tam neįstatymiškai – o 
kaip kitaip? – naudo-
jamos žalios vejos, ša-
ligatviai ir „polangių 
parkavimo politika“. Nuotraukoje – išimtis –Vytauto gatvėje, kur valdžia 
įrengė plačią stovėjimo aikštelę... bet, pasitarus su pagyvenusia širdele, ge-
riau yra dviratis, kurį lentvariečiai – jauni ir seni – vis labiau pamilsta, todėl  
jis – „tabletė ant dviejų ratų“ – jau nėra Lentvario našlaitė.

Trys buvę  bendrabučiai

 Jie – Klevų alėjos „šedevras“. Skolininkai. Liaudyje vadinami „dino-
zaurais“. Gaila ten gyvenančių dorų miesto piliečių, tarp kurių maišosi 
velniai težino kas. Iš kur. Ir kaip. Ir kodėl be mažiausio Tėvynės ir Dievo 
jausmo, kurių šnektoje – „triaukščiai“, o kasdieniame pomėgyje – jo dide-
nybė vodka arba viskas, kas dega. Tai miesto valdžios galvos nuolatinis 
skausmas, o socialinei globai – dramblio kantrybė ir liūto širdis.

Susimąstą pasikartojimu

Praėjo 2013 06 14 diena. Nusiraminome. Lyg ir nereikia niūrios 
praeities prisiminimų. Atsipalaidavome. Pagal Jėzaus Kristaus mokslą: 
„Jis nežino, ką darąs.“ Įdomu, o ar 2013 07 12 teistas, tautos oro uoste 
pasivertęs atviru bėgliu ir labai negražiai išvadinęs tautininkus, žino 
savo bagoto zuikelio elgesį? Kur įsitikinti? Gal eisenoje tarp Geležinkelio 
stoties iki bažnyčios? Taip ir geidu buvo pakartoti tąjį faktą, kurio prie-
žastis – Sibiro ašarų, mirties ir pažeminimų atmintis.

Miesto lyros 
vardu

Užgrojo akordeonu tąsyk ar-
tima emigrantė lygtos Oginskio 
polonezą „Atsisveikinimas su 
tėvyne“. 

Jonas Davydonis

Straipsnių paraštės, 
laukiančios savo  valandos 

Atsisukime laiko kampuotą ratą, 
nes apvalaus dar neturime, todėl  
anasai čia bildės it nelaimingas tau-
tos vežimas, prikrautas kalbančių 
akmenų, tarp kurių, regis, dar esmi 
ir titnagų. Antai dardant į nevilties 
nuokalnę ir visomis jėgomis iš tautos 
vežimo metant netinkamus akmenis į 
laukinio kapitalizmo džiungles, nedė-
kingame silpnų sumuštinių poilsyje 
tarp kitų gadynių pamokų šis labai 
įstrigo: „karys“, 1927 metais 34-tame 
numeryje yra paskelbęs: „Už pasižy-
mėjimą (...) prieš lenkus Lentvario, Ry-
kantų (...) rajonuose plk. Plechavičius 
apdovanotas Vyties kryžiaus ordinu 
(...).“ Kodėl? Ogi šis Lietuvos ąžuolas 
istorikų Drebulės giriose įvairiopai 
piešiamas. Dešinieji jį garbina, nors 
žemaičių generolui esą nedovanotinai 
nusikaltę pačiausiu Voldemaru, tuo-
metiniu premjeru ir Antanu Smetona, 
tuometiniu Respublikos prezidentu, gi 
nac-kairieji  į brigados žemaičių narsų 
bajorą ir generolą Povilą Plechavičių 
žvelginėja itin atsargučiai. Tebūnie 
minėto generolo likimo pavyzdžiu 
tai šiandien apgesusių laisvės jausmų 
trumpa giesmė apie tiesą Jūsų drąsių 
raštų paraščiuose, kurias viensyk 
perkelsite į švaraštį. Va 1926 metais, 
rudeniop, Alytaus ulonų karininkų 
ramovėje majoras Povilas Plechavičius 
visų akivaizdoje, o ir kariuomenės 
vado S. Žukausko, smogė antausį vie-
nam karininkui, kuris, padaręs vyrišką 
čerką, viešai užgiedojo, jog myli Josifą 
Staliną. Prisiminkime to prorusiško 
karininkėlio „skystą“ kliedesį: „Jei 
man kas nors įsakytų iškabinti Stalino 
paveikslą, tai aš tai padaryčiau.“ Čia jį 
ir pasitiko majoro žemaitiškas geležinis 
kumštis. Nokautas prorusiškumui per 
amžius ėdančiam lietuvišką duoną! Ir 
tik vienas dievas težinojo, kad tai buvo 
įspėjamasis signalas sukilti prieš Mas-
kvos rengiamą bolševikų maištą, kurį 
jie sumanė per tų metų Kalėdas arba 
per Naujus metus, ko ne visi tą pri-
pažįsta. Aišku majoras pagal karišką 
statutą S. Žukausko parėdymu paso-
dinamas 10 parų į daboklę. Te atvėsta 
kokybiškas žemaičio kraujas. Tuoj-tuoj 
jį tautos istorija komentarais pakrikštys 
atskirai Kaune ir Vilniuje. O apskritai 
ligšiol net generolo  palaikų iš Čikagos 
Šv. Kazimiero kapinių vis nesugrąži-
name į jo tėviškės žemelės motinišką 
glėbį. Bet dar Lietuvos gaspadoriškas 
jausmas mano, jog minėtas generolas, 
nemirtingas kantrumas bei ištikimybė 
ir Tėvynei, ir Dievui, o mūsų mažulė 
kariuomenė – pati tauta, kuri 1927 12 
17 dieną panoro kalbėti lietuviškai. 
Tai ir įvyko tas, kas ir turėjo įvykti, nes 
tuometinė Lietuva turėjo vyrų, kurių 
vienas jų vadinamą karinį perversmą 
vykdė iš daboklės skubiai išimtu majo-
ru Povilu Plechavičiumi. Jis tuojau pat 
paneigdamas „nedemokratinį  ginklo 

toną“ rašo Antanui Smetonai , jog  jam  
„(...) stojus  tautos priešakyje, kaip vals-
tybės vadui (...) būtų galima Lietuvą 
išvesti „iš dabarties sunkios padėties“. 
Majoras Povilas Plechavičius nepanoro 
karinės valdžios, galėjo smogti tautos 
niekšams mirtiną smūgį ir tai yra jo 
klaida. Prieš tai jis skubiausiai pašalina 
Marijampolės pulko vadą Vitkauską. 
1927 01 04 majoras tampa Generalinio 
štabo valdybos viršininku, bet štai, o 
Lietuva? Kas tolėliau vyksta šio nar-
saus kariškio fortūnoje!? Generolas 
St. Raštikis, remdamasis pulkininko 
Adolfo Bironto knyga „Vardan teisy-
bės“, savo veikale „Įvykiai ir žmonės“ 
(III t.,1972) paskelbė tokį įrašą: „Kaip 
Vyriausiojo štabo rikiuotės skyriaus 
viršininkas (A.B.-J.P..), o ir partijos 
narys dažnai pas jį (Respublikos Pre-
zidentą-ST.R.) lankydavausai ne vien 
tarnybos reikalais. (...) įsikarščiavęs 
staiga jo užklausiau: „Kodėl  p. Prezi-
dente, taip lengva širdimi leidot Vol-
demarui sudoroti gen. Plechavičių?“ 
Tai pasakiau tik dėl to, kad pabrėžčiau, 
jog negražu buvo taip pasielgti su 
žmogumi, kurio dėka atsisėdai į sostą 
(...) Jis (Antanas Smetona-J.P.) piktai 
tarė: „Mauras savo padarė, mauras 
gali eiti“. Tariau (A.B.-J.P.): „Reiškia 
mes visi esame maurai, sudiev.“ 1929 
02 13 jau brigados generolas Povilas 
Plechavičius paleidžiamas į atsargą 
ir tampa netoli Šiaulių, Čiuteliuose... 
malūnininku. O jam nebuvo  ir 40 
metų. Nieko sau. Tad tąjį „nieko sau“ 
ir pratęskime. Adolfas Birontas, Kazys 
Ladiga, 1 pulko pėstininkų pulko, 
vėliau 1 brigados vadas, narsiai ko-
vęsis su bolševikais, bermontininkais 
ir lenkais, Jonas Petruitis, Giedraičių 
didvyris, antro pulko vadas, „Kaip jie 
mus sušaudė“ knygos autorius ir kiti 
kariškiai-patriotai tarp 1926-1940 metų 
buvę paversti „atsarginiais“. Žodžiu, 
marginalais. 1944 metais, vokiečiams 
leidus, Povilas Plechavičius, palikęs 
malūnininko karjerą, įkuria rinktinę, 
kurią vėliau su ginklais paleidžia 
namo ir taip sukurdamas bazę parti-
zaniniam ginkluotui judėjimui. Tad 
žemaičių generolui įžeistos ambicijos 
leido tarti paskutinį karišką žodį var-
dan Lietuvos. 1944 metais nesušaudy-
tas nacių, jis skausmingai atsisveikina 
su tėviške ir Lietuva, mandagiai pra-
šydamas likusių neiškirsti liepų, „nes 
prireiks jų šakų“. 

XXX
Tarp kitų prieškario tautinių 

leidinių labai  gaila ir 19 amžiaus Či-
kagoje įkurto savaitraščio „Lietuva“, 
kuris 1918 metais sykiu su Povilu 
Plechavičiumi atėjo liuoson Lietuvon. 
Ir „Lietuva“, ir žemaičių generolas 
1929 metais neutralizuoti, todėl pa-
skaičiuokime dar vieną  marginalę. 
Beje, 1995 metais buvau vienas iš  
„Lietuvos“  atgaivintojų, kol mus, 

žurnalistus, nematoma juoda ranka 
sviedė į gatvę. Į marginalus. 1991-1994 
atgaivintos prieškario samdinių „Lie-
tuvos žinios“ – taip pat  marginalės, 
nes jos nuo 1994 metų vystomos bur-
žujų bulvarine kalba, kur su žiburiu 
nerasite skurdininko  žodžio. Ak! 
Labai sunkiai skinasi sau kelią tautinė 
žinutė ypač „Vorutoje“, kuri gerokai 
panašėja į Vinco Kudirkos „Varpą“. 
Lietuvėlę apiplėšę monopolai ir „kiti“, 
gieda apmokamas social-abstrakcijas, o 
galvoti verslininkai, kurie galėtų mece-
nuoti nacionalinius leidinius, suvaryti į 
ožio ragą, Valinskų tele-šou ir t.t. taško 
niekinius, kad pasityčiotų, tarkime, iš 
darbininko ir mažažemio ūkininko ir 
visų nustekentų  inteligentų, nepano-
rusių parsiduoti laukinio kapitalizmo 
dėsniams ir „dar kai kam“. Žila senatve 
marginuoja ir Lietuvos tremtiniai, nete-
kę LPKT sąjungos politinio atspalvio. 
Katino pensija marginaliu skurdu tren-
kia į garbius lietuvaičius ir kitų tautų 
atstovus išėjusius  į užtarnautą poilsį. 
Praktiškai „sosiedo“ marginalais pata-
po „viečni“ seimo deputatai – „ibo eto 
menše stojit“. Į Lietuvos marginalus 
įrašyti visi emigrantai. Ir Lietuvos 
lenkai pamiršę 1410 metų Žalgirio 
rikiuotę „kon pszy koniu-jako poliak 
i litwin“ – bukai siekia marginacijos, 
moralinio ir pilietinio atskilimo vardan 
LLRA kledonės. (Lentvario savaitraštis 
„Klevų alėja“, 2013 01 18 Nr.3(20), 2 
psl.- Ryšardas Maceikianecas -„Aš šios 
„malonės“ nepriimu“.) Tarptautiniu 
marginalu patapo Katyn-2  tyrimas, o 
mūsuose – Garliavos mergaitės likimas 
bei pulkininko Vytauto Pociūno mirtis 
ir t.t. Labai neveikia 2010 įstatymas – „o 
iš kur pats pasistatei pilaitę, kai tautos 
vidurinis sluoksnis kenčia socialinius 
nepatogumus?“ – tuo pabrėždamas 
VMĮ pareigybės impotenciją, o, atsi-
prašant, „politinis kalinys  Nr.1“ pa-
vadinęs tautininkus negražiai, ramiai 
sėdasi į lėktuvą ir mauna į Maskvą – čia 
tai net visos mano paraštės sužaibuoja 
ryškia teisybės ugnimi. 

Žodžiu, mūsų rašiniuose jau pri-
trūksta paraščių. Taigi! Trakų regiono 
užkietėję raštininkai, imkime juos ir 
pavadinkime straipsniais! O visi Res-
publikos žurnalistai, įkurkime paraščių 
leidinį, kurį užsakys, skaitys ir pirks 
visa tiesos ištroškusi Lietuva.

Jonas Lokėnas

* Puslapį parengė Jonas Počepavičius
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dalyvavusi konkursuose, o pasida-
linti savo kūryba mane pastūmėjo 
man artimas žmogus.

Kokie tavo ateities planai? Ar 
siesi savo gyvenimą su kūryba?

Dabar tai tik būdas praleisti laisva-
laikį, minčių ir jausmų išsiliejimas. Ką 
ruošiuosi veikti ateityje? Na, iš pradžių 
baigsiu mokyklą, turiu minčių, kur 
stoti, bet tai kol kas pasilaikysiu sau, 
galbūt tai bus susieta su kūryba. 

Linkime Agatai kūrybinės sėkmės.

***
Nusivylimas blėstančios širdies 
Ir akys pilnos skausmo, 
Prie bedugnės artimos mirties
Nėra baisesnio jausmo.

Visur tamsa... Ir supranti,
Kad jau ne prie bedugnės krašto,

Lentvarį puošia 
kuriantis jaunimas 

Atkelta iš 1 p.
Ir suvoki, kad jau krenti
Kažkur žemyn, žemyn į tamsą...

Ir priešintis bandai jėga,
O Mirtis gniaužtų neatleidžia,
Tempia nenaudėlė juoda
Ir staiga paleidžia!

Apakina šviesa,
Pro langą skverbias spinduliai, 
Stovi veidrodis šalia,
O ką jame matai?

Vaikystės lekiančius vaizdus,
Bet čia staiga suaugi...
Senatvė skuba paskui mus,
Tu prie bedugnės lauki. 

Agata Kurilionok

Kalbėjosi Irma Stadalnykaitė
Nuotrauka iš A. Kurilionok 

asmeninio albumo

negu 3 mln. Lt DP 2004–2006 m. 
nesumokėtų mokesčių ir įmokų 
valstybei, iš tos sumos solidariai 
su Vytautu Gapšiu ir Marina Liut-
kevičiene – virš 2,75 mln. Lt Gy-
ventojų pajamų mokesčio, virš 11,5 
tūkst. Lt Gyventojų pajamų mo-
kesčių nuo autorinių atlyginimų, 
virš 5 tūkst. Lt įmokų į Garantinį 
fondą valstybės naudai padarytai 
žalai atlyginti.

 Taip pat solidariai iš V. Uspa-
skich, V. Vonžutaitės ir M. Liut-
kevičienės bus išieškota virš 800 
tūkst. Lt 2005 - 2006 m. DP ne-
sumokėtų socialinio draudimo 
įmokų, iš jų nepilni 600 tūkst. Lt 
solidariai su V. Gapšiu DP 2006 m. 
nesumokėtų socialinio draudimo 
įmokų valstybės naudai padarytai 
žalai atlyginti. 

 Kaltinime buvo nurodyta, 
kad DP neteisėtai gavo dotacijas iš 
valstybės biudžeto. Tačiau teismas 
teigia, kad dotacijų skyrimo pa-
grindas yra ne finansinės ataskaitos 
pagal pateiktus neteisingus duo-
menis, o Seimo rinkimų rezultatai. 
Todėl prokuroro pareikštas 6 mln.
Lt ieškinys paliktas nenagrinėtu.

 Baudžiamoji byla juridinio 
asmens Darbo partijos atžvilgiu 
nutraukta juridiniam asmeniui 
pasibaigus po reorganizavimo. 

 Nuosprendžiui įsiteisėjus 
Darbo partijai skirtos valstybės 
biudžeto dotacijos, kurioms buvo 
paskirti laikini nuosavybės teisės 
apribojimai, bus grąžintos į valsty-
bės biudžetą, kadangi šis juridinis 
asmuo nustojo egzistuoti po reor-
ganizavimo. 

 Teisėjų kolegija, įvertinusi 
byloje surinktus įrodymus, daro iš-
vadą, kad byloje pilnai įrodyta, jog 
kaltinamieji Viktoras Uspaskich, 
Vitalija Vonžutaitė, Vytautas Gap-
šys nuo 2004 m. liepos iki 2006 m. 
gegužės, Marina Liutkevičienė nuo 
2005 m. kovo iki 2006 m. gegužės 
bendrininkų grupėje apgaulingai 
tvarkė DP buhalterinę apskaitą. 
Teismo tvirtinimu, šį procesą or-
ganizavo ir jam vadovavo V. Uspa-
skich ir V. Vonžutaitė, padėjo V. 
Gapšys, o vykdė M. Liutkevičienė 
kartu su kitu asmeniu, kurio at-
žvilgiu tyrimas nutrauktas. Dėl 
apgaulingai vykdytos apskaitos 
iš dalies neįmanoma nustatyti DP 
2004 –2006 m. turto, įsipareigojimų 
dydžio ir struktūros. 

 Anot Teismo, kaltinamieji 
žinojo, kad DP egzistuoja pajamos 
ir išlaidos, neįtraukiamos į DP ofi-
cialią buhalterinę apskaitą, moka-
mas neoficialus darbo užmokestis, 
autoriniai atlyginimai, atliekamos 
kitos išmokos, nuo kurių turėjo 
būti skaičiuojami mokesčiai, su-
prato, kad valstybės institucijoms 
yra pateikiami žinomai neteisingi 
duomenys, suprato tokių veiksmų 
daromą žalą valstybei, tokių pada-
rinių norėjo ir jų siekė. 

 Šių asmenų kaltę patvirtina 
liudytojos, betarpiškai dalyvavusios 
vykdytoje veikloje ir atleistos nuo 
baudžiamosios atsakomybės paro-
dymai, kitų liudytojų parodymai, 
iš dalies kaltinamosios M. Liutkevi-
čienės parodymai, operatyvinėmis 
priemonėmis gauti duomenys, 
telefoniniai pokalbiai, elektroniniai 
laiškai, dokumentai, kratų metu 
paimti daiktai ir kt. įrodymai. 

 Teismas pabrėžia, kad kaltinime 
nurodytu laikotarpiu V. Uspaskich 
užėmė vadovaujančias pareigas par-
tijoje ir buvo atsakingas už juridinio 
asmens apskaitos organizavimą. 
V. Vonžutaitė kaltinime nurodytu 
laikotarpiu faktiškai vykdė DP cen-
trinės būstinės vadovo pavaduotojo 
pareigas ir turėjo partijos pirminin-
ko įgaliojimus veikti partijos vardu. 
V. Gapšys taip pat turėjo tam tikrus 
partijos vadovo įgaliojimus (jis dir-
bo DP atsakinguoju sekretoriumi), 
teisę duoti nurodymus kitiems 
asmenims. 

 Kaltinime nebuvo minimos 
kitos buhalterės, kurios 2004-–2005 
m. padėjo organizuoti partijos 
apskaitą, tačiau teismas padarė 
išvadą, kad būtina pranešti pro-
kurorui apie šių asmenų galimai 
padarytas nusikalstamas veiklas. 
Teismas taip pat nusprendė pra-
nešti prokurorui apie 17 asmenų 
(Seimo narius, muzikantus ir kt.), 
kurie DP byloje davė melagingus 
parodymus, taip pat medikę, kuri 
galimai piktnaudžiavo ir/ar klas-
tojo dokumentus. 

 Teismo nuomone, byloje yra 
reikšmingi liudytojos N. S., kuri 
pati betarpiškai dalyvavo nusi-
kalstamoje veikoje, parodymai. 
Kaltinamasis V. Uspaskich proceso 
metu teigė, kad šios liudytojos pa-
rodymai nėra patikimi, ji prieš DP 
veikė įtakota specialiųjų tarnybų. 

 Byloje ištirti įrodymai patvirti-

na, kad ataskaitos apie neoficialias 
pinigines DP lėšas buvo teikiamos 
netik DP Centrinės būstinės vadovo 
pavaduotojai V. Vonžutaitei, bet 
ir DP pirmininkui V. Uspaskich. 
Pastarasis neigė gavęs kokias nors 
ataskaitas apie partijoje oficialiai 
neapskaitomas lėšas. Tačiau byloje 
esantys įrodymai šiuo jo teiginius 
paneigia. Vertinant byloje surink-
tus įrodymus paaiškėjo, kad DP 
nuolat gaudavo neoficialių pajamų 
2004–2006 m. Tokiais veiksmais 
buvo slepiami tikrieji DP rėmėjai, 
jos veiklos finansuotojai, išvengta 
veiksmingos partijos veiklos finan-
savimo kontrolės. Daugeliu atvejų 
pajamos buvo koduojamos ne tik 
raidėmis, atskirais vardais ar kitais 
žodžiais, bet ir pavadinimais, tapa-
čiais įmonių, kaltinime nurodytu 
laikotarpiu gavusių ES struktūrinių 
fondų paramą, pavadinimams.

 Byloje surinkti įrodymai pa-
tvirtina, kad neoficialiai gautos ir 
neapskaitytos lėšos buvo naudoja-
mos DP skyrių veiklai finansuoti, 
mokėti neoficialiems atlyginimams, 
apmokėti įvairioms sutartims, DP 
turui per Lietuvą finansuoti rinki-
minių kampanijų metu, finansuoti 
2004 m. Seimo rinkiminei kampa-
nijai ir kitai su Seimo rinkimais 
susijusiai veiklai ir kt. 

 Byloje kaltinimai buvo pateikti 
ir juridiniam asmeniui Darbo par-
tijai, kurios naudai veikė kaltina-
mieji V. Uspaskich, V. Vonžutaitė, 
V. Gapšys ir M. Liutkevičienė. Šis 
juridinis asmuo pasibaigė po reor-
ganizavimo 2013 m. gegužės 14 d. 
pažymėtina, kad baudžiamosios 
atsakomybės juridiniam asmeniui, 
jam pasibaigus po reorganizavimo, 
įstatymas nereglamentuoja, ir Teis-
mas tai vertina kaip teisės normos 
spragą. Taikydamas įstatymo ana-
logiją, Teismas baudžiamąją bylą 
juridinio asmens Darbo partijos 
atžvilgiu nutraukia.

 Šis Vilniaus apygardos teismo 
nuosprendis gali būti skundžiamas 
Lietuvos apeliaciniam teismui.

Kristina Petrošienė,
Lietuvos apeliacinio teismo 

pirmininko padėjėja
ryšiams su visuomene

(laikinai pavaduojanti VAT 
atstovą spaudai)

Šaltinis: www.teismai.lt
Irmanto Gelūno/15min.lt nuotr.

Kaltinamieji Darbo partijos byloje pripažinti 
kaltais dėl apgaulingos apskaitos tvarkymo

Atkelta iš 1 p.

Pristatyta Lentvario geležinkelio 
pervažos galimybių studija

Liepos 3 dieną rajono savival-
dybėje buvo pateikta  „Lentvario 
miesto susisiekimo infrastruktūros 
ties geležinkelio pervaža naujos 
statybos galimybių studijos“ I 
etapo ataskaita, kurią  pristatė 
galimybių studijos rengėjo  UAB 
„Kelprojektas“ atstovai. 

 Šio dokumento rengėjai pri-
statė esamą padėtį, išanalizavo 
automobilių bei traukinių srautų 

judėjimą, pateikė atliktų geologinių 
tyrinėjimų, išmatuoto  triukšmo 
lygio esamoje teritorijoje, nustatyto 
oro užterštumo duomenis. Buvo 
pasiūlyti galimi esamos geležinke-
lio pervažos rekonstravimo spren-
diniai (tunelio po geležinkeliu arba 
viaduko įrengimas). 

Lentvario geležinkelio perva-
žos galimybių studijos pristatyme 
dalyvavo rajono savivaldybės mero 

Rajono savivaldybėje buvo pateikta  „Lentvario miesto susisiekimo infrastruktūros ties geležinkelio pervaža naujos 
statybos galimybių studijos“ I etapo ataskaita. Sigitos Nemeikaitės nuotr.

pavaduotojas Voitechas Vinskevi-
čius, savivaldybės administracijos 
direktorė Asta Kandratavičienė, 
Lentvario seniūnas Vytas Ruk-
šėnas, savivaldybės specialistai,  
UAB „Kelprojektas“, AB „Lietuvos 
geležinkeliai“,  Lentvario seniūni-
jos ir bendruomenės  atstovai.

Statybos ir ūkio plėtros 
skyriaus informacija 

debesys uždengia saulę ir pradeda 
krapnoti lietus, tuomet tenka gelbė-
ti produktus nuo pro skylėtą stogą 
varvančio lietaus vandens... 

Prekeiviai nuo kaitrios saulės ir 
lietaus dangstosi įvairiais būdais, 
kaip kas išmano, bet tai ne išeitis.

Pakalbintas bendrovės „Trakų 
paslaugos“, kuriai priklauso ši 
turgavietė, direktorius Aurelijus 
Šmigelskas teigė, kad dėl turgavie-
tės stogo skaidrios dangos reikėtų 
kaltinti šią turgavietę stačiusią 
bendrovę, o dėl kiaurymių stogo 
dangoje – vandalus, kurie anksčiau 
siautėjo nesaugomoje turgavietėje 
ir niokojo stogą. 

Direktorius tikino, kad „Trakų 
paslaugos“ planuoja turgavietėje 
sumontuoti skardinį stogą, bet šiuo 
metu dar neturi sukaupę lėšų.

Dar viena problema piktina 
prekeivius, tai – metalinės elektros 
apskaitos prietaisų dėžės, įtvirtin-
tos prie prekybos paviljono. Į ją 
eidami turgaus prekeiviai ir lan-
kytojai atsitrenkia su galva, nes jos 
kažkodėl įtvirtintos žmogaus ūgio 
aukštyje. Keista, kad bendrovės 
„Trakų paslaugos“ administracija 
nepadarė išvadų, kai Trakų tur-
gavietėje į tokią pat elektros dėžę, 
įtvirtintą ant prekybos kiosko, 

Nauja turgavietė – 
naujos problemos

Atkelta iš 1 p.

smarkiai susitrenkė galvą vienas 
praeivis.

Šis įvykis buvo aprašytas laikraš-
tyje „Trakų žemė“, nr. 45 (2012 m. 
lapkričio 9 d.) . Nejaugi  bendrovėje 
„Trakų paslaugos“ nėra atsakingo už 
saugias darbo sąlygas darbuotojo?

Kęstutis Petkūnas 
Autoriaus nuotr.

Dėl netinkamai įtvirtintų elektros 
apskaitos prietaisų dėžių nukenčia 
prekeiviai ir pirkėjai

Užs. Nr. 760

Trakų rajono pašto skyriuose priimama laikraščio 

PRENUMERATA 2013 M.

Klevų alėja
„Klevų alėja“ (ind. 925) 
1 mėn. - 3,07 Lt
3 mėn. - 9,21 Lt

„Klevų alėja“ (ind. 926) 
(pensininkams, neįgaliesiems, 
moksleiviams, studentams, 
mokytojams)
1 mėn. - 2,56 Lt
3 mėn. - 7,67 Lt
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Nestandartinių baldų projekta-
vimas ir gamyba. Gera kokybė, 
patraukli kaina. 
Tel. 8 65� �5 �1�

Užs. Nr. 102

Vyr. redaktorius Juozas Vercinkevičius

Parduodu skaldytas malkas, kala-
des, rąstukus, atraižas, tvarkingai 
sukrautos. Tel. 8 672 51 171

Užs. Nr. 134

Užs.Nr. 730

Brangiai perkame įvairų 
mišką su žeme arba iškirs-
ti. Atsiskaitome iš karto.
Tel. 8 61� 97 7��

Užs. Nr. 146

Užs. Nr. 85

Brangiai superkame 
juodųjų ir spalvotųjų 

metalų laužą. 
Daugiau kaip � tonas galime 

išvežti, esant reikalui 
demontuojame, pjaustome. 

Kęstučio g. 1 M, Lentvaris. 

Tel.: 8 619 50 106, 
(8 5�8) �1 01�

Statome krosnis, židinius, lauko 
židinius, kaminus. Remontuoju, 
išvalau kaminus, krosnis. 
Tel. 8 650 86 943

Užs. Nr. 162

Nemokamai sutvarkome apleistą 
žemę. Iškertame krūmus ir išveža-
me. Turime galimybę kelmus su-
smulkinti specialia freza. Tel. 8 617 
21 600, www.miskoprojektai.lt

Užs. Nr. 173

Skelbimai, reklama

Brangieji,                                                                                 
Norime pasiūlyti dalį savo rūpesčių patikėti mums ir leisti 

organizuoti gedulingus pietus ar metines mūsų jaukio-
je kibininėje, esančioje MAXIMA patalpose, adresu:                                                                                       

Tiškevičiaus g. 22; Trakų Vokė 
(darbo laikas 9.00-24.00val.) 

Jūsų paslaugoms: laiko patikrinta virtuvės kokybė, šiltas                                                                                            
aptarnavimas ir prieinama kaina (1 asm.- 20.00 – 25.00 Lt).

Privati erdvė su atskiru įėjimu.                                                                                            
Telefonas pasiteirauti 8 659  39 549

Gera žinoti, kad esate visada laukiami!   
wwww.kibinas.lt     

Užs. Nr. 105

Parduodamas 2 a 8 butų name 2 
kambarių 48 kv. m. butas pirmame 
aukšte Trakuose, Naujosios sody-
bos gatvėje. Tel. 8 672 74 704

Užs. Nr. 186

Parduodamas 10 a namų valdos 
sklypas Trakų rajone. Sklypas ribo-
jasi su pušynu. Kaina 35 000 Lt. 
Tel.: 8 600 87 513, 8 673 77 770

Užs. Nr. 185

Reikalingas (-a) vertėjas (-a) iš rusų 
į lietuvių k. 
Cv siųsti vorutosfondas@voruta.lt, 
tel. 8 605 11 117

Užs. Nr. 

Gal kas gali padovanoti telyčaitę 
daugiavaikei šeimai? 
Tel. 8 684 65 798

Užs. Nr. 189

UAB „Global Solution“ dideliais 
kiekiais superka spygliuočių 
medieną (eglę, pušį, popiermedį 
ir kt.). Kontaktiniai duomenys: 
tel. 8 604 80 655; Jolanta
el. p. jolia64@gmail.com

Užs. Nr. 190

Parduodamas 2-jų kambarių butas 
Lentvario mieste. Bendras plotas 34 
kv. m. Kaina 50 tūkst. Lt. Skambinti 
nuo 18 iki 20 val. 8 528 52 188

Užs. Nr. 191

Parduodamas žemės sklypas 12,80 
ha (6 ha žemės ir 6 ha miško) Beižo-
nių sen. Elektrėnų sav. Kaina 80 tūkst. 
Lt. Skambinti tel. 8 646 85 545

Užs. Nr. 192

Keičiu 2 kambarių butą su visais 
patogumais Jiezne (Prienų r.) į 1 
kambario butą Lentvaryje, taip pat 
su visais patogumais. Siūlyti įvai-
rius variantus. Tel. 8 650 11 206.

Užs. Nr. 194

Trakų rajono Sąjūdžio laikraštis „Trakų 
žemė“, įsteigtas 1988 m. rugsėjo 12 d. Lietu-
vos Persitvarkymo Sąjūdžio Trakų r. tarybos 
nutarimu, norėtų parengti knygą apie Trakų 
r. Sąjūdį, jo veiklą ir sąjūdininkų likimus. 
Todėl maloniai prašome parašyti savo prisi-
minimus ir atsiųsti į „Trakų žemės“ redakciją 
el. paštu trakuzeme@traku-zeme.lt arba paštu Naujoji g. 16, Trakai.

Tie, kurie negali patys parašyti, jų prisiminimus užrašysime į dik-
tofoną.

Taip pat prašome Sąjūdžio laikų nuotraukų, dokumentų, kuriuos 
turite. Visa tai reikalinga istorijai.

Maloniai laukiame ir skambučių tel.: 8 528 51 266, 8 605 11 117

Pagarbiai Irma STADALNyKAITė,
rengiamos knygos „Trakų rajono sąjūdis“ redaktorė

Mieli Trakų rajono sąjūdininkai,
Dėmesio!
Pradėto leisti Trakų rajo-

no jaunimo žurnalo redak-
cija kviečia visas jaunimo 
organizacijas, neformalias 
grupes, bendruomenes bei 
kitas įstaigas siųsti visą jau-
nimui aktualią informaciją, 
kuri bus patalpinta į pirmąjį 
Trakų rajone žurnalą! Reika-
lingi organizacijų reklaminiai 

straipsniai, informacija apie 
įgyvendintus ir planuojamus 
įgyvendinti jaunimo projektus. 
Taip pat laukiami  įvairaus 
pobūdžio skelbimai, pasiūly-
mai, pageidavimai, nuomonės, 
komentarai. 

Kontaktai:
Redaktorė Evelina Kislych, 
Tel: +3706 4666 793, 

+3706 5097937, (8 538) 51 987 
El. p.: kislych.evelina@gmail.

com, evelina.kislych@trakai.lt
Užs. nr. 745

  2013-07-10 Trakų rajono savivaldybės 
administracijos Lentvario seniūnijos seniū-
nas pranešė, kad pavogtas jiems priklau-
santis bio tualetas, kuris stovėjo Lentvario 
m., Eduardo Andre parke. Padaryta 1800 
litų turtinė žala.
  2013-07-10 Lentvaryje gyvenanti mote-
ris spyrė koja kitai moteriškei, dėl ko ši 
parkrito ir susimušė kairį šoną. VšĮ Trakų 
ligoninėje jai nustatyta 7-to šonkaulio lūžis 
ir kairio peties sumušimas, po apžiūros ji 
išleista gydytis ambulatoriškai.
2013-07-10 Lentvaryje UAB ,,Retal Euro-

•

•

•

pa” plastikinių ruošinių ceche vyriškis 
vairuodamas elektrinį krautuvą ,,Linder”, 
pervažiavo kitam vyriškiui koją, kuris 
išvežtas į Vilniaus GMPUL.
  2013-07-04 UAB ,,Lemminkainen Lietuva” 
statybos vadovas pastebėjo, kad Lentvary-
je, rekonstruojamoje Bažnyčios gatvėje yra 
pagrobtos dvi lietaus nuotekų surinkimo 
šulinių ketinės grotelės komplekte su 
tarpinėmis, aklėmis, sandarinimo žiedais. 
Padaryta žala 907 Lt.
  2013-07-13 Lentvaryje gyvenantis vyriškis, 
būdamas neblaivus, tarpusavio su žmona 
konflikto metu, sudavė jai ranka 2 smūgius 
į veido sritį, tuo sukeldamas jai fizinį skaus-
mą bei spyrė vieną kartą savo mažamečiui 
sūnui į pilvo sritį, tuo sukeldamas jam fizinį 

•

•

skausmą. Vyriškis sulaikytas ir uždarytas į 
Vilniaus aps. VPK  areštinę. 
  2013-07-05 gautas pranešimas, kad 
2013-07-09 Lentvaryje gyvenantis vyriškis 
žodžiais reikšdamas nepagarbą sutuokti-
nei, griebė už plaukų ir parversdamas ant 
grindų tempė prie laiptų kėsindamasis 
ją nustumti, taip padarydamas nežymų 
sveikatos sutrikdymą.
  2013-07-16 Lentvaryje esančioje sodyboje, 
statomo namo savininkas, kasdamas griovį 
elektros linijos kabeliui nutiesti, 50 cm 
gylyje rado nežinomo žmogaus kaukolę, 
apatinį žandikaulį, kitus kaulus. Kaukolė 
su kaulais išvežti į Vilniaus morgą mirties 
priežasčiai nustatyti.

•

•

Parengta pagal Trakų r. PK įvykių suvestinę

Policijos savaitė 
2013 m. liepos 10-16 d. 

Lietuvos Respublikos Prezidentei 
LRT radijo redakcijai
LRT tarybai 

Dėl Loretos Lukaševič paskaitos per 
LRT laidą lenkų kalba liepos 11 d.

Esu apstulbintas žinia, kad 
per LRT radijo laidą lenkų kalba 
leidžiama atvirai skleisti „Jedins-
tvos-Jednošč“ laikų ir stiliaus 
antivalstybinę propagandą (žr. 
nuorodą: http://alkas.lt/2013/07/12/
a-andriusaitis-ar-lietuvos-radijas-
virto-antivalstybines-propagandos-
ruporu/?comments#comments).

Suprantu ir vertinu žodžio bei 
nuomonės laisvę demokratinėje 
Lietuvoje, tačiau šiuo atveju trans-
liuotoji Irenos Lukaševič paskaita 

buvo akivaizdžiai destrukcinio ir 
šmeižikiško pobūdžio, nė trupučio 
neprisidedanti prie Lietuvos visuo-
menės konsolidacijos ir Pietryčių 
Lietuvos gyventojų integracijos. 
Minėtoji laida stoja į vieną gre-
tą su Rusijos tarnybų vykdoma 
ideologinio karo prieš Lietuvą 
skleidžiama dezinformacija. Skir-
tumas tik tas, kad šiuo atveju tai 
daryta lenkų kalba. Dėl pariteto 
trūksta tik pasikviesti į LRT laidą 
rusų kalba Valerijų Ivanovą, kad 

šis paneigtų „mitą“ apie 1940 m. 
Lietuvos sovietinę okupaciją ar 
1991 m. sausio įvykius.

Šis antivalstybinis informacinis 
išpuolis per visuomeninį transliuo-
toją diskredituoja LRT ir nedaro 
garbės nei LRT tarybai, nei jos na-
rius delegavusioms institucijoms.

Prof. habil. dr. Alvydas Butkus, 
Vytauto Didžiojo universiteto Letonikos 
centro vadovas, asociacijos „Lietuvos ir 

Latvijos forumas“ pirmininkas

Nuomonės, diskusijos,  komentarai

Trakuose – naujas jaunimo žurnalas!
Trakuose ruošiamasi leisti jaunimo žurnalą, tačiau iki šiol neturime pavadinimo. 

Gal galite pasiūlyti pavadinimą? Savo siūlymus teikite adresu kislych.evelina@gmail.com

Jaunimo žurnalo redakcija

Vokiškasis kelias iki bakalauro. Dirbk ir mokykis tuo pačiu metu
Nuo š. m. Vokietijoje startavo 

naujas ES Mobi-pro programos 
projektas, kurio tikslas – suma-
žinti ES šalių jaunimo nedarbą. 
Šio projekto įgyvendinimui 
Vokietijos socialinės apsaugos 
ir darbo ministerija skiria 139 
milijonus eurų.

Projektas jau startavo  kitose 
ES šalyse, o pas mus jo įgyven-
dinimu rūpinsis oficialus šio 
projekto partneris Lietuvoje UAB 
„Annus“.

Trumpai apie projekto esmę: 
jis skirtas 18–35 m asmenims, 
norintiems įsigyti išsilavinimą (o 
gal ir pakeisti jau turimą profesiją) 
Vokietijoje pagal tik šioje

šalyje sukurtą ir jau nuo seno 
įgyvendinamą modelį (Azubi).

Vokietijos vyriausybė visa-
pusiškai remia dirbančius + be-
simokančius jaunuolius iki pat 
bakalauro lygmens sekančiai:

Apmokama pirma kelionė į 
Vokietiją, į susitikimą su potenci-
aliais darbdaviais.

Po susitikimo 4 savaičių ne-
mokami vokiečių kalbos kursai.

Po kalbos kursų dviejų savaičių 
darbinė praktika.

Po praktikos pradedamas 2–3 
metų (priklausomai nuo specialy-
bės) trukmės profesijos įsigijimas: 
keturios dienos praktinės veiklos + 
2 dienos teorijos mokymosi. 

Visam šiam laikotarpiui pragy-
venimui skiriamos lėšos (apie 800 
eurų į mėnesį).

Apmokamos kuratoriaus pa-
slaugos, kuris rūpinasi, kaip pa-
vyksta teoriją susieti su praktika ir 
padeda tiek moksle, tiek darbe, tiek 
kitais socialiniais klausimais.

Apmokami egzaminai, iš kurių 
svarbiausias yra praktinis specia-
lybė egzaminas, ir tampama pro-
fesionaliu pameistriu (europinio 
išsilavinimo standarto 4 lygmuo). 

Norintieji tęsti studijas iki 
bakalauro pasirašo darbo sutartį 
dar 2 metams ir dirba pagal įsigytą 
specialybę.

Apmokamos tolimesnės studi-
jos: 4–8 mėnesius mokomasi teori-
jos ir laikomi baigiamieji egzami-
nai, kurių svarbiausias – praktinis 
specialybės. Praktinį specialybės 

egzaminą vertina potencialūs 
darbdaviai.

Sėkmingai išlaikius egzami-
nus tampama profesijos meistru, 
atitinkančiu, europinio išsilavini-
mo standarto 6 lygmenį (bakalau-
ro lygmuo).

Jeigu „Azubis“ turi vaikų, šiems 
kas mėnesį mokama papildomai po 
139 eurus (yra pildomų sąlygų).

Būtina sąlyga–kandidatai 
į Vokietijos paramą profesijos 
įsigijimui turi turėti  vokiečių 
kalbos pradmenis A2 lygiu. Do-
kumentai, įrodantys kalbos lygio 
mokėjimą nebūtini, tačiau būtinas 
realus gebėjimas susikalbėti. 

Susidomėjusius šiuo pro-
jektu kviečiame susiekti  su 
UAB „Annus“: 

Karo Ligonines 29, Kaunas, 
LT 44352 

Tel. /Fax : +370 37 204 555, 
Mob. tel. +370 652 18 180, El. p.: 
annus@takas.lt ;  www.annus.lt 

Arba tiesiogiai su projekto 
kontaktiniu asmeniu Daiva  Šal-
kevičiene tel. 868238314, el. p.: 
salkda@gmail.com

Skubiai ieškome vertėjo, galinčio iš 
lietuvių kalbos į lenkų kalbą versti 
istorinio pobūdžio tekstus. CV siųsti 
el. paštu voruta@voruta.lt. Kreiptis 
tel. 8 603 11117.

Užs. nr. 771

Mes jau internete!
Lentvario miesto laikraštis „Klevų 

alėja“ jau ir interneto pasaulyje. Ieško-
kite mūsų www.klevualeja.lt

KA inform.


