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l Sieksiu, kad savivaldybės veiklą garsintų 
valdžios sąžiningumas ir garbingas valdymas, 
aukšta viešųjų paslaugų kokybė, skaidrumo ir 
sąžiningumo principais paremtas darbas ir ne-
priekaištingam galutiniam rezultatui sutelktos 
visos rajono politinės jėgos. 
l Atviras bendruomenės dialogas ir žmonių 

įtraukimas į atsakingą valdymą – vienas esmi-
nių mano tikslų.
l Stiprinsiu žmonių ir valdžios abipusį pasiti-

kėjimą, naikinsiu korupcijos pasireiškimo prie-
laidas, užkirsiu kelią „švogerizmui“.
l Atliksiu savivaldybės auditą ir imsiuosi prie-

monių, kad pastaroji iš šiltos politinės užuo-
vėjos taptų nepriekaištingos reputacijos val-
džios institucija.
l Ypatingą dėmesį skirsiu turizmo, laisvalai-

kio ir sporto vystymui gyventojų naudai, išnau-
dojant įvairiataučio Trakų krašto istorinį, kultū-
rinį, religinį ir gamtinį potencialą. 
l Veiksiu, kad Trakų kraštas netolimoje atei-

tyje taptų tarptautinio turizmo traukos sala - su 
išplėtota infrastruktūra ir pragyvenimą užtikri-
nančiomis darbo vietomis. 

l Kuriamos tinkamos ir pilnavertės sąlygos 
tautiniam kultūriniam tapatumui puoselėti, tau-
tinių bendrijų ir tautinių mažumų kultūriniam ak-
tyvumui palaikyti, meno mėgėjų veiklos akty-
vinimas – mano darbų sąraše.
l Švietimo bendruomenę kviečiu kuo grei-

čiau atsikratyti karantino padarinių: vaikai ir mo-
kytojai turi saugiai sugrįžti į mokyklas, dar labiau 
pasitikėti vieni kitais ir susitelkti svarbiausiam 
tikslui – mokymosi rezultatų gerinimui.
l Reikalausiu, kad sveikatos priežiūros įs-

taigos nuolatos gerintų veiklos procesus, kad 
pacientų pasitenkinimas teikiamomis pas-
laugomis atitiktų jų poreikius ir lūkesčius, kad 
prireikus suteikiama medicinos pagalba kiek-
vienam būtų visapusiška, kokybiška ir laiku 
pasiekiama. 
l Saugi visuomenė ir užkirsti keliai socia-

linėms problemoms rajone kilti, sudarytos 
sąlygos ir galimybės palaikyti socialinius ry-
šius, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį – 
būtina sąlyga augančiai ir gyvybingai rajo-
no bendruomenei. Sieksime to bendromis 
pastangomis.

Metas darbams!

Trakams ir visam rajonui reikia drąsaus, jautraus ir telkiančio mero. 
Mero, kuris dirbtų visų krašto žmonių labui – gerbtų ir girdėtų 
kiekvieną. 

Esu tikra, kad politikoje trūksta, reikia daugiau atsakingų, išsilavinusių ir drąsių žmonių.
Tikiu, kad socialdemokratų kandidatas Dainius Narkevičius yra būtent toks žmogus 

ir taip dirbtų Trakų rajono meru.
Socialinis teisingumas, lygios galimybės, saugus žmogus – mano ir mūsų visų, social-

demokratų, darbotvarkėje. Didelei daliai Lietuvos žmonių reikia kompetentingos, dė-
mesingos kasdienėms problemoms, nearogantiškos ir socialiai teisingos politikos. Drą-
sios politikos. 

Siekiame aukščiausių europietiškų standartų. O tai reiškia papildomas investicijas į 
žmones:
l Vaikų ir jaunimo garantijas. Kokybiškas ugdymas švietimas visiems, tinkamos gy-

venimo sąlygos, lygios galimybės mokytis ir dirbti;
l  Atlyginimus ir darbo santykius, pensijas ir socialinę paramą, užtikrinančius gyve-

nimą, kuris nežemina, leidžia įsigyti būtinųjų prekių ir paslaugų;
l Neįgaliųjų nediskriminavimo garantiją. Kiek dar gali tęstis situacija, kai nemaža dalis 

neįgaliųjų patiria skurdą, neturi galimybės dirbti ir gyventi jiems pritaikytoje aplinkoje?
l Socialinių paslaugų suteikimo garantiją. Poreikis milžiniškas ir jis tik didės, o pasiū-

la menka;
l Lygių galimybių ir žmogaus teisių garantiją.

Teisingesnės, saugesnės valstybės kūrimas kiekvienam žmogui ir kiekvienoje savi-
valdybėje – vienas iš svarbiausių, gal net svarbiausias mūsų darbas. Ir šis darbas, šis iš-
bandymas parodys, kas yra tikrieji kairieji, o kas tik apsimeta tokiais. Kas ir kieno inte-
resus gina. Kas yra pažangu ir teisinga, o kas tempia, stabdo mus visus ir visą valstybę.

 Nuoširdžiai
LSDP pirmininkė Vilija BLiNkeVičiūTė

Esu sukaupęs pakankamai administravimo, finansų valdymo ir organizavimo, 
bendravimo su žmonėmis patirties, politinės išminties, todėl žengiu 
atsakingą ir drąsų žingsnį – keliu savo kandidatūrą į mero postą. 

Mielieji,

Mūsų gyvenimą paveikė ir pandemija, ir užsitęsęs neišmanus vadovavimas, todėl visose gyvenimo srityse reikalingas stiprus kokybinis 
šuolis. Aš ir mano komanda esame tam pasiruošę. Trakai privalo siekti garbingos ateities: kur gera gyventi, paprasta auginti vaikus, 

malonu oriai leisti senatvę. Susitarkime ir siekime to bendromis jėgomis: investuokime į žmogų ir geresnį jo gyvenimą! 

Atėjo metas tikriems darbams!

Pažangių permainų reikia ir Trakų rajono savivaldybei. 
Todėl kviečiu jus ir prašau jūsų balsuoti už socialdemokratų 

kandidatą Dainių Narkevičių!
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l Gimė (1965 03 03) ir augo Trakuose inteli-
gentiškoje Danguolės ir Vytauto Narkevi-
čių šeimoje.

l Baigęs tuometinę Trakų II vid. mokyklą, stu-
dijavo Kūno kultūros institute, kur įgijo tre-
nerio-pedagogo specialybę.

l Karjerą pradėjo Kauno stuburo reabilitacijos 
ir profilaktikos centre dirbdamas instrukto-
riaus-masažuotojo pareigose.

l Dėstė kovinės savigynos kursą Lietuvos po-
licijos akademijoje.

l Darbinę veiklą tęsė tapes „Dinamo“ sporto 
bazės Trakuose direktoriumi.

l Dirbo VŠĮ „Trakų nacionalinis sporto ir svei-
katingumo centras“ direktoriumi.

l Baigė Lietuvos teisės universitetą (dab. – 
Mykolo Romerio universitetas) ir įgijo teisės 
magistro laipsnį.

l Dirbo dėstytoju Mykolo Romerio bei Kauno 
technologijos universitetuose.

l Tęsė valstybės tarnybą Teisingumo ministe-
rijoje, kur ėjo sekretoriaus pareigas ir kura-
vo Kalėjimų departamento, Registrų centro 
veiklą.

l Įkūrė nuosavą verslą, kuriam vadovauja iki šiol.
l Vedęs, žmona Neringa. Turi du suaugusius 

vaikus.

Sunkūs laikai augina stiprius žmones, 
stiprūs žmonės sukuria gerus laikus

Taigi, iki kadencijos pabaigos li-
kus vos metams ir 3 mėn. turime 
išsirinkti naują merą. Vadovą, ku-
ris iki 2023 metų savivaldos rinki-
mų ryžtingai, išmintingai ir suma-
niai vestų viso rajono bendruome-
nę kryptingo ir nuoseklaus mąsty-
mo, visapusiškos pažangos ir au-
gimo keliu.

Sakote, neįmanoma? Dar ir kaip 
įmanoma!

Pats likimas mums įdavė į ran-
kas galimybę tapti geresne savi-
valdybe už tą, kurią turime. Tei-
singesne, vieningesne, gražesne, 
modernesne, spėjančia koja ko-
jon su gyvenimu ar net aplenkian-
čia jį, patogesne gyventi ir malo-
nesne aplankyti! Argi to nenusi-
pelnė mūsų žmonės? Tokie kūry-

biški, tokie darbštūs ir tokie dideli 
daugiataučio, daugiakultūrio kraš-
to patriotai!

Artėjančiuose mero rinkimuose 
rinksimės ne tarp skirtingų partijų, 
ne tarp skirtingų tautybių, ne tarp 
jaunų ir senų, ne tarp moterų ir vy-
rų, netgi ne tarp oranžinių ir kito-
kių: raudonųjų, žaliųjų ar mėlynųjų. 
Pasirinkimas bus tas, ar mes – visi 
be išimties Trakų r. savivaldybės 
rinkėjai – sugebėsime pasinau-
doti šiuo momentu, nuo kurio gali-
me pradėti rašyti naują, nesuteptą 
švoregystėmis, neapraizgytą šilu-
mos ir kitų paslaugų voratinkliais, 
skirtą žmonėms, o ne draugužių 
šaikoms Trakų istorijos puslapį. 
Puslapį, kad vieną dieną galėtu-
me papasakoti savo vaikams, jog 

Sugrąžinkime Trakams garbę, 
o trakiečiams – viltį
Dar prieš keletą mėnesių nei vienas iš mūsų nesiti-

kėjo tokio įvykių scenarijaus, kokiame esame mes 
visi atsidūrę. Scenarijaus, kada pateksime į nepa-
prastų permainų sūkurį: kupiną grėsmių ir galimy-

bių. Pandemijos pasekmės jaučiasi ir jausis visose gyveni-
mo srityse. CoviD-19 pateikė ne tik naujus iššūkius, bet ir 
atvėrė naujas galimybes: kitaip viską pasverti, įsivertinti ir 
atsigręžti į žmogų. Suprasti ir pamatyti, ko reikia labiausiai. 
Ar valdžiai, pirmiausia vietos, tai pavyko, spręskite patys. Ar 
mūsų žmonėms pasiekiamos sveikatos paslaugos? Ar mūsų 
vaikai galėjo anksčiau sugrįžti į klases, pagaliau ar mus ten-
kina švara, vandens kokybė, automobilių parkavimas ir kt.? 
Lyg to būtų per mažai, rajoną ištiko ir dar viena nelaimė – sa-
vivaldybę paliko ir nemažai sumaišties įnešė vienas po kito 
išeidami merė ir administracijos direktorius.

Metas darbams!

buvo laikas, kai mes išgydėme sa-
vo kraštą nuo nepamatuotos poli-
tinė arogancijos, atsainaus požiūrio 
į darbą, gudraus, bet neveiksmingo 
finansų valdymo, nepatenkinamos 
viešųjų paslaugų kokybės.

Žinau, kad Jūs laukiate kandidato, 
kuris nenuviltų. Kuris girdėtų žmo-
nes, būtų jautrus ir atsakingas. Toks 

yra mūsų bičiulis DAINIUS NARKE-
VIČIUS. Susipažinau su Dainiumi 
jam pradėjus vadovauti „Dinamo“ 
sporto bazei. Prisimenu kokiomis 
sudėtingomis sąlygomis teko ruoš-
tis 2002 m. Trakuose, pirmą kartą su-
rengtam FISA Pasaulio jaunių čem-
pionatui. Nuo to laiko mūsų pažintis 
tęsiasi iki šių dienų. Per dvi dešimtis 

bendravimo metų Dainius ne kartą 
įrodė, kad yra tikras lyderis, suma-
nus ir profesionalus vadovas, patiki-
mas bičiulis. Pasitikiu juo, todėl drą-
siai sakau – Dainius vertas būti meru!

LSDP Trakų skyriaus 
pirmininkas

Kęstutis VilKAuSKAS



2020 m. visame pasaulyje, taip pat ir 
Lietuvoje, kilus COVID-19 pandemijai buvo 
atsigręžta į ankstesnių pandemijų valdymo 
iššūkius ir gerąją patirtį. Prisiminti asmens 
higienos pagrindai, veido kaukių dėvėjimo, 
dezinfekcijos ir izoliacijos, migracijos 
stabdymo, atstumų laikymosi reikalavimai. 

Medikai, slaugydami ir gydydami ligonius, dė-
vėjo apsauginius kostiumus, naudojosi šiuolaikine 
medicinos technika ir skyrė tikslingus gydymo me-
todus. Buvo išplėsta ir vykdoma testavimo veikla, 
aktyvuotas kontaktų ir besimptomių ligonių nusta-
tymas, organizuoti mobilieji punktai, karščiavimo 
klinikos, performuoti ištisi ligoninių skyriai ir net 
pačios ligoninės. Buvo taikomos visos pagrindinės 
priemonės pristabdyti viruso plitimą apribojant jo 
plitimo kelius.

Stabdant epidemiologinį procesą yra trys pa-
grindiniai veiksniai: 
l infekcijos šaltinio neutralizavimas,
l infekcijos perdavimo kelių nutraukimas,
l neimlaus organizmo aktyvinimas.

Pirmųjų dviejų veiksnių išvengti nebuvo įmanoma, 
nes viruso kilmė ir jo plitimo kelias traktuojami įvai-

riai. Buvo stengiamasi riboti perdavimo kelius įve-
dant įvairias draudimo ir ribojimo priemones, tačiau 
išplitus virusui jos tik iš dalies pristabdo infekcijos 
plitimą ir mažina krūvį medicininėms paslaugoms. 
Todėl būtinas trečias infekcijos sustabdymo epide-
miologinis veiksnys: neimlaus organizmo aktyvini-
mas, t. y. žmonių vakcinavimas.

Pagrindiniai vakcinavimo tikslai yra apsaugoti sa-
ve ir aplinkinius nuo susirgimo bei nuo galimos mir-
ties. Lietuvoje naudojamos vakcinos yra saugios. 
Jos, kaip ir kiti vaistai, pereina visus kontrolės eta-
pus. Retais atvejais gali pasireikšti šalutinis povei-
kis, nes tai organizmo reakcija į išorinį veiksnį (pa-
našiai veikia ir vaistai). Tačiau COVID-19 susirgimai 
sukelia daug sunkesnes komplikacijas, galinčias 
baigtis net mirtimi, ypač žmonėms, turintiems lėti-
nių ligų. Deja, sunkių komplikacijų virusas sukelia ir 
sveikiems žmonėms.

Raginu visus priimti epidemiologinį iššūkį ir taip 
sumažinti galimybę susirgti COVID-19 sukeliama 
liga ir sutrumpinti pandemijos trukmę bei išveng-
ti gyvenimo kokybę ribojančių nepatogių veiksnių.

Geros sveikatos ir atsparaus organizmo!
 

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos 
centro direktorius

 Romualdas SAbAliAuSKAS
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Aukso gysla
Trakai, ežerų miestas, se-

noji Lietuvos sostinė, yra 
turtingas nepaprasto gro-
žio gamta ir istorija. Tra-

kų istorinis nacionalinis parkas 
šiuo metu yra vienintelis Europo-
je tokio tipo – istorinis nacionalinis 
parkas. Jis yra įtrauktas į UNESCo 
Pasaulio paveldo sąrašą. Nedidelė-
je teritorijoje yra sukauptas milži-
niškas Lietuvos istorijos ir kultūros 
paveldo potencialas. Tai didžiulis 
turistinis resursas ir bazė turizmo 
plėtrai, juo labiau kad Trakų istori-
nio nacionalinio parko vertybės yra 
visai šalia didžiausio ir dinamiškiau-
siai besiplėtojančio Lietuvos mies-
to – sostinės vilniaus. Kitoje pusė-
je – Aukštadvario regioninis parkas, 
įkurtas aukščiausioje ir vaizdingiau-
sioje Dzūkų aukštumos dalyje. Čia 
tarp kalvų ir kalvelių, šimtamečių 
šilų, pievų, skaidrių ežerų pradeda 
čiurlenti verknė ir Strėva, didelė 
augalų ir gyvūnų įvairovė, garbinga 
krašto istorinė praeitis. o kur dar 
Neries regioninis parkas su ant ros 
pagal dydį Lietuvos upės vandeni-
mis ir gražiausiomis kilpomis, skar-
džiais, atodangomis ir supančiais 
miškais? 

Mes iš tiesų gyvename ant auk-
so gyslos ir Trakų kraštas (ne tik 
Trakai) turi visas galimybes tap-
ti magiška turizmo traukos sala! 
Žmonėms tai reikštų naujus sėk-
mingus verslus – apgyvendini-
mo, maitinimo, dviračių, valčių 
nuomos, prekybos, pramogų ir 
kitokių paslaugų srityse. Tai bū-
tų impulsas viso Trakų regiono 
gyventojams: Rūdiškių, Onuškio, 
Grendavės, Aukštadvario, Palu-
knio, Lentvario apylinkėse gyve-
nantiems. Iš turizmo verslo ga-
li gyventi visas rajonas. Žmonės 
pasklistų, važiuotų ilsėtis gam-
toje, pramogauti, grožėtis ir sem-
tis įspūdžių. 

Bet kad taip nutiktų, mums rei-
kia susitvarkyti: nutiesti šiaurinį 
Trakų dviračių žiedą, įrengti pa-
sukamus tiltus, kad turistai po visą 

miestą galėtų plaukioti jį supan-
čiais ežerais, įrengti daugiau pri-
eigų prie vandens, įrengti dviračių 
takus Aukštadvaryje, trasas aplink 
Vilkokšnio ežerą, Daugirdiškių link, 
tvarkyti dulkančius kelius, būti pa-
sirengusius tvarkingam automo-
bilių parkavimui... ir tai toli gražu 
ne viskas. 

Mes patys kartais net nelabai 
suvokiame, kokius Europos perlus 
turime savo kieme. Daug nuveikta, 
bet kiek dar reikia padaryti puose-
lėjant Užutrakio, Lent vario ir Tra-
kų Vokės parkus, kurius suprojek-
tavo grafų Tiškevičių pakviestas 
garsiausias XIX a. pabaigos kraš-
tovaizdžio architektas Eduardas 
Andrė. Tas pats, kuris sukūrė Pa-
langos rūmų parką ir Monte Karlo 
kazino parką Monako kunigaikš-
tystėje, kuriuo žavisi visas pasau-
lis! O juk pasaulis galėtų žavėtis ir 
mūsų gamtos perlais!

Bet!.. Po 30 nepriklausomybės 
metų vis dar turime mieste ir eže-
rų pakrantėse griūvančius sovie-

tinius vaiduoklius ir apšepusį me-
dinį paveldą. Turime vieną pilį, 
vieną pliažą ir vieną istorinio se-
namiesčio gatvę, užkimštą auto-
mobiliais. Atvykstantiesiems čia 
– tai vienos dienos pasibuvimas, 
o užsienio turistams – vieno lan-
kytino objekto vieta. 

Kaip manote, ko mums trūksta, 
kad susitvarkytume: sumanumo, 
išminties, darbštumo, valios, noro 
ar dar kažko? 

Panašu, kad tas kažkas yra pa-
prasčiausia MORALĖ. Kai bet ką 
darydamas, pirmiausia pasitari su 
savo sąžine. Kai visa, ką darai, darai 
su meile. Kai, dirbant žmonėms, rū-
pi bendra nauda, o ne sava. 

Galvodamas apie darbą savival-
dybės taryboje ir mero poste, jei už 
mane atiduosite savo balsą, mąs-
tau apie savo ir komandos narių 
moralumą. Tai yra tas padorumo 
kriterijus, kuris neleis pamesti tiks-
lo – galime geriau!

Dainius Narkevičius

Sutrumpinkime pandemijos trukmę

Vadovaujantis Vietos savi-
valdos įstatymu savivaldy-
bė privalo užtikrinti pirmi-
nę sveikatos priežiūrą jos 

įsteigtose sveikatos priežiūros įs-
taigose. Trakų rajono savivaldy-
bėje pirmines sveikatos priežiū-
ros paslaugas teikia penkios vie-
šosios įstaigos: Aukštadvaryje, 
Onuškyje, Rūdiškėse, Trakuose ir 
Lentvaryje.

Lentvaris – didžiausias Trakų ra-
jono savivaldybės miestas, seniūni-
jos teritorijoje gyvena beveik 15 000 
gyventojų. Pirminės sveikatos prie-
žiūros paslaugas teikia VšĮ Lentva-
rio ambulatorija. 2020 metais šioje 
įstaigoje prisirašę tebuvo vos pusę 
lentvariečių – 7 320, nors dar 2014 m. 
Lentvario ambulatorijos paslaugo-
mis naudojosi 9 800 gyventojų. Da-
rau išvadą, kad kasmet ambulatori-
joje paslaugų atsisako 600–700 lent-
variečių. Kodėl Lentvario gyventojai 
ignoruoja savo miesto viešąją įstai-
gą, kodėl nebenori čia naudotis šei-
mos gydytojo, odontologo, chirur-
go paslaugomis?  Prašosi paprastas 
atsakymas – sveikatos priežiūros įs-
taiga negali suteikti gyventojams ko-
kybiškų sveikatos priežiūros paslau-
gų. Čia dirba puikūs kvalifikuoti gy-
dytojai, tačiau eilės prie kabinetų, 
paslaugų trūkumas verčia gyven-
tojus bėgti į kitas sveikatos įstaigas. 
Vieni lentvariečiai renkasi gydyto-
jus Trakuose, kiti šauna į Vilnių, o da-
lis – į Lentvaryje veikiančią privačią 
pirminės sveikatos priežūros įstai-
gą. Žinia, privačioje įstaigoje už da-
lį tyrimų bei kitų paslaugų reikia su-
simokėti patiems ir tos sumos nėra 
tokios mažos, bet gyventojai neturi 
kito pasirinkimo. Į privačią įstaigą re-
gistruojasi ne tik didesnes pajamas 
turintys lentvariečiai, bet ir senjorai, 
kuriems pabodo (ne)tvarka valdiš-
koje poliklinikoje. 

 Nesu prieš privačią mediciną. 
Privačios iniciatyvos teise Lietu-
voje ji sėkmingai vystosi. Ne iš-
imtis – Trakų rajonas, jos pirmi-
nė grandis. Tačiau savivaldybės 

pareiga rūpintis savo viešosio-
mis įstaigomis, kurių steigėja yra 
savivaldybė! Turbūt ne visiems 
žinoma, kad pirminės sveikatos 
priežiūros įstaigos iš teritorinių 
ligonių kasų finansuojamos ne už 
suteiktas sveikatos paslaugas, o 
už prisirašiusius gyventojus. To-
dėl mane taip neramina tie šimtai 
gyventojų, paliekantys Lentva-
rio ambulatoriją. Taip, mažėjant 
finansavimui įstaiga ne tik negali 
plėstis, pirkti modernios įrangos 
kokybiškoms paslaugoms teig-
ti, bet ateityje ji gali susidurti su 
rimtomis (būti ar nebūti) proble-
momis. O šito mes leisti negali-
me. Lentvario ambulatorija susi-
dūrė ir su dar viena problema – 
profesionalia vadyba. Liepos mė-
nesį savo pareigas paliko ilga-
metė įstaigos vadovė. Dabar ją 
pavaduos kita gydytoja. Laikina 
vadovė turi savo ligonius, darbo 
krūvį. Laikinas vadovas, žinoma, 
negalės spręsti visų susikaupu-
sių problemų, todėl vadovo sky-
rimo klausimas turi būti neatidė-
liojamas ir ryžtingas. 

Sunkumų šioje srityje yra ir be 
Lentvario: Onuškio PSPC be nuo-
latinio vadovo jau bent penketą 
metų! Argi tai normalu? Moralu?

Tapęs Trakų rajono savivaldy-
bės meru optimizuosiu pirminės 
sveikatos grandies valdymą. Tra-
kuose bus įsteigtas vienas Trakų 
rajono pirminės sveikatos priežiū-
ros centras. Gyventojai gaus visas 
priežiūros paslaugas, jų prieinamu-
mas prie medikų tikrai nenukentės, 
o dėl efektyvesnio valdymo sutau-
pytos lėšos bus nukreiptos paslau-
gų efektyvunui didinti. Visuomenė 
sensta ir tikrai negalime neefekty-
vaus įstaigų valdymo sąskaita pa-
likti gyventojų be kokybiškų, gau-
namų laiku ir nebrangių sveikatos 
priežiūros paslaugų.

Dainius Narkevičius

Kur sveikatos nėr, 
ten ir laimės nerasi



„Rūpintis savo kraštie-
čiais, atstovauti Sei-
me jų interesams ir 
tęsti jų labui pradė-

tus darbus, bendraujant ir dalykiš-
kai bendradarbiaujant su vietos val-
džios institucijomis yra svarbiausi 
mano rinkiminiai įsipareigojimai“, – 
teigia Trakų–vievio vienmandatėje 
apygardoje 2020 m. Seimo nariu iš-
rinktas Kęstutis vilkauskas. 

Kantrybė ir tęstinumas, Sei-
mo nario Kęstučio Vilkausko 
nuomone, yra vienas svarbiau-
sių valstybės ir /ar savivaldybės 
valdymo elementų. Tapęs Seimo 
nariu, jis užbaigė šešerius me-
tus trukusią „kovą“ dėl Trakų ra-
jono savivaldybės gyventojams 
tiekiamos šilumos kainų. Būtent 
tik po Seimo nario Kęstučio Vil-
kausko kreipimosi į Valstybinę 
energetikos reguliavimo tary-
bą (VERT), ši nustatė, kad „Trakų 
energijos“ paslaugų vartotojai už 
šildymą mokėjo daugiau nei tu-
rėjo. Todėl visoje šalyje kylant ši-
lumos kainoms, trakiškiai ir len-
tvariškiai už šildymą galimai mo-
kės mažiau nei iki šiol mokėjo.

Seimo narys Kęstutis Vilkauskas, 
Trakuose dirbęs daugiau nei dvi-
dešimt metų, save apibūdina kaip 
aktyvų kultūros puoselėtoją. Jis 
yra šių visuomeninių organizacijų 
narys: Trakų krašto kultūros asoci-
acijos, Trakų literatų brolijos „Au-
kuras“, Trakų VVG (vietos veiklos 
grupės), Trakų karališkojo teat ro, E. 
F. Andrė klubo, vyresniųjų liaudies 
šokių kolektyvo ,,Lend varė“, Trakų 
miesto smigio sporto klubo narys.

Kaip ir žadėjo prieš eidamas į 
Seimą, kad sieks dirbti Seimo Kul-
tūros komitete, taip ir padarė – 
Kęstutis Vilkauskas yra Seimo Kul-
tūros komiteto narys. Be to, jis yra 
ir Seimo Ateities komiteto narys 
ir Kriminalinės žvalgybos ir parla-
mentinės kontrolės pirmininko pa-
vaduotojas.

Seimo Kultūros komitetas per 
Seimo 2020 metų rudens ir 2021 
metų pavasario sesijas aktyviai dir-
bo. Vienas reikšmingiausių darbų 
– pasiūlymų dėl Europinės teisės 
perkėlimo į Lietuvos visuomenės 
informavimo priemonių įstatymą 
rengimas ir teikimas. Taip pat Sei-
mo nutarimo projekto dėl 2022 
metų paskelbimo karaimų metais 
iniciavimas. Tai itin aktualu unika-
liam Trakų kraštui ir jo gyvento-
jams. 

Seimo Kultūros komitete buvo 
pritarta ir Kęstučio Vilkausko idė-
jai – Trakams su Senaisiais Trakais, 
Kernavei (valstybinio Kernavės kul-
tūrinio rezervato teritorijai ir jos 
buferinei zonai), taip pat po dis-
kusijų Seimo Kultūros komitete ir 
Kauno miesto daliai (Kauno mies-
to senamiesčiui ir naujamiesčiui) 

bei Vilniaus miesto daliai (Vilniaus 
miesto senamiestis) suteikti istori-
nės sostinių teritorijų statusą. Dar 
šių metų kovo mėnesį Seimo Kul-
tūros komitetas kreipėsi į šalies 
Vyriausybę, prašydamas Kultūros, 
Aplinkos, Ekonomikos ir inovacijų 
ministerijoms pavesti parengti is-
torinės sostinės teritorijos statu-
są turinčių vietovių plėtros veiks-
mų planą. Sėkmingas šio plano įgy-
vendinimas leistų ateities kartoms 
ne tik išsaugoti, bet ir įveiklinti šį 
unikalų Lietuvos kultūros paveldą 
ir gamtą. O tai reikštų, kad kultū-
ros paveldo ir gamtos objektai bū-
tų dar geriau pritaikyti lankymui ir 
taptų dar patrauklesni Lietuvos gy-
ventojams bei užsienio turistams. 
Suteikus istorinės sostinės terito-
rijos statusą Trakams su Senaisiais 
Trakais ir kitoms minėtoms vieto-
vėms, būtų galima plačiau šviesti 
visuomenę apie mūsų tautai svar-
bius istorinius įvykius ir su tuo su-
sijusias vietas, kad tai išliktų mūsų 
vaikų ir anūkų atmintyje. Ši idėja, 
pasak Kęstučio Vilkausko, turėtų 
būti įgyvendinta Seimui 2021 me-
tų rudens sesijoje priėmus Lietu-
vos valstybės teritorijos adminis-
tracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 
pataisas ir šio įstatymo įgyvendi-
namuosius teisės aktus.

Verta paminėti, kad viena iš prio-
ritetinių Kęstučio Vilkausko kaip 
Seimo nario, pareigų – teikti įsta-
tymų, kuriais būtų gerinamas visų 
gyventojų gerbūvis, projektus. Per 
Seimo 2020 metų rudens ir 2021 
metų pavasario sesijų laikotarpį 
kartu su kitais kolegomis iš Seimo 
Lietuvos socialdemokratų frakci-
jos Kęstutis Vilkauskas pateikė Sei-
mui svarstyti Seimo narių grupėje 
39 įstatymų projektus, individualiai 
– 6 pasiūlymus teisės aktų projek-
tams, Seimo narių grupėje – 22 pa-
siūlymus teisės aktų projektams. 
Vienas iš svarbesnių įstatymų pro-
jektų, kurį Seimas svarstė ir priėmė, 
tai Valstybės tarnybos įstatymo ei-
lės straipsnių pakeitimo įstatymo 
projektas. Įstatymo pakeitimais 
nustatyta, kad įstaigos vadovas 
arba karjeros valstybės tarnauto-
jas, kai jam sukanka 65 metai, ga-
li būti savo noru atleidžiamas iš 
pareigų arba gali eiti pareigas iki 
kadencijos, kuriai jis buvo priim-
tas, pabaigos. Kęstučio Vilkaus-
ko nuomone, tokiais šio įstatymo 
pakeitimais bus sudarytos prie-
laidos valstybės tarnyboje išlai-
kyti didelę patirtį sukaupusius įs-
taigų vadovus ir tarnautojus, įskai-
tant ir penkerių metų kadencijai 
į pareigas paskirtus seniūnus, ku-
rie dar yra pajėgūs, o svarbiausia – 
turi noro toliau dirbti šį atsakin-
gą darbą. Taip pat Seime priimtas 
pakeitimas, kad už darbą poilsio ir 

Tik esant dialogui su 
vietos valdžia ir vietos 
gyventojais, pastangos 
tęsti  pradėtus darbus 
tampa prasmingomis ir 
sėkmingomis

1. Didesnės universalios išmokos gimus vai-
kui (ar įsivaikinus);

2. Krizės akivaizdoje išlaikyti universalią iš-
moką vaikui (vaiko pinigus) ir ją nuosekliai didinti;

3. Įtvirtinti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ug-
dymą, kaip kiekvieno vaiko teisę; kiekvienas vai-
kas privalo turėti teisę į nemokamą kokybišką 
lopšelį-darželį; užtikrinti bent jau vienos ar dvie-
jų dienų per savaitę vaikų iki vienerių metų prie-
žiūrą lopšeliuose; vaikams turi būti garantuotas ir 
neformalus popamokinis ugdymas;

4. Siekti, kad mokiniai galėtų nebesinešti va-
dovėlių ir pratybų į mokyklas; kad visas mokymo 
priemonės būtų nemokamos; didinti nemokamo 
maitinimo apimtį ir gerinti jo kokybę;

5. Kiekvienam moksleiviui turi būti sudarytos 
galimybės lankyti sporto, meno ar mokslo būrelį; 
vasaros stovyklas lankančių vaikų skaičius (išlai-
das kompensuojant valstybei) turėtų būti padi-
dintas du kartus;

6. Didinti būsto prieinamumą jaunoms šei-
moms ir sudaryti geresnes galimybes įsigyti šei-
mai tinkamą būstą didmiesčiuose, taip pat plėsti 

municipalinio būsto programą; įstatymiškai sude-
rinti nuomininkų ir savininkų interesus, kad šie ne-
sibaimintų priimti gyventi šeimų su vaikais;

7. Įteisinti papildomą laisvą poilsio dieną per 
mėnesį („mamadienį“/„tėvadienį“) ir vieną vaiką au-
ginančioms šeimoms; paraginti Darbo inspekciją 
parengti rekomendacijas darbdaviams pandeminiu 
bei popandeminiu laikotarpiu sudaryti sąlygas lanks-
čiau derinti darbo įsipareigojimus su šeimos ir vaikų 
priežiūros poreikiais leidžiant darbuotojams dirb-
ti iš poilsio vietų (darbostogų/workation taikymas);

8. Įteisinti dalį neperleidžiamų vaiko priežiū-
ros atostogų abiem tėvams ir taikyti aktyvias, dar-
bo rinkos poreikiais, o ne lyčių stereotipais grįstas 
grąžinimo į darbo rinką priemones;

9. Kur kas didesnę procentinę lėšų dalį skirti 
smurto lyties pagrindu ir smurto prieš vaikus pre-
vencijai; skirti adekvačias lėšas institucijoms, ku-
rios atsako už pagalbą smurto aukoms bei inves-
tuoti į modernių paslaugų prieinamumą ir kokybę;

10. Sukurti reprodukcinės sveikatos įstaty-
minę bazę bei skiriamą reikiamą pagalbą nevaisin-
goms šeimoms, įskaitant iš dalies ar visišką dirbti-
nio apvaisinimo finansavimą.  

Socialdemokratai ragina 
Seimą, valdančiąją koaliciją 
ir vyriausybę patvirtinti bei 
įgyvendinti bent dešimt 
paramos šeimai priemonių

Dabartinės šeimos politikos priemonės nėra pakankamos ir nesugeba įveikti struktūri-
nių ekonominių, socialinių ir psichologinių problemų, kurios yra pagrindinis kliuvinys 
žmonėms turėti tiek vaikų, kiek jie galbūt norėtų turėti. Partija siūlo įteisinti ir papil-
domą poilsio dieną per mėnesį šeimoms, auginantiems ir vieną vaiką. Tarp siūlymų – 

didinti universalias išmokas gimus vaikui, vaiko pinigus, taip pat įtvirtinti ikimokyklinį ir prieš-
mokyklinį ugdymą, kaip kiekvieno vaiko teisę.

Duokim verslui jėgos!
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Tik esant dialogui su vietos valdžia ir vietos 
gyventojais, pastangos tęsti  pradėtus 
darbus tampa prasmingomis ir sėkmingomis

Kalbėkimės ir susitarsime!

švenčių dienomis, nakties ir viršva-
landinį darbą valstybės tarnauto-
jams mokama Darbo kodekso 144 
straipsnio 1, 2, 3, 4 ir 5 dalyse nu-
statyta tvarka. 

2020 metais Seime Kęstučio Vil-
kausko pastangų dėka buvo įsteig-
ta Seimo laikinoji Pilietinio dalyva-
vimo ir bendruomeniškumo ska-
tinimo grupė. Kęstutis Vilkauskas 
paskirtas jos pirmininku. Ši Sei-
mo laikinoji grupė skirta disku-
tuoti ir svarstyti klausimus, susiju-
sius su piliečių dalyvavimu, tvar-
kant valstybės ir vietos reikalus 
įvairiomis tiesioginės demokra-
tijos formomis, išsiaiškinti prie-
žastis, kodėl skiriasi gyventojų įsi-
traukimas į vietos reikalų tvarky-
mą kaime ir mieste, kiek tai pri-
klauso nuo vietos valdžios insti-
tucijų, seniūnų, bendruomeninių 
organizacijų, seniūnaičių ar pačių 
gyventojų. Seimo 2021 metų pa-

vasario sesijos metu buvo suor-
ganizuoti septyni minėtos Seimo 
laikinosios grupės posėdžiai, ku-
rių metu dalintasi gerąja patirtimi 
dėl Bendruomeninių organizaci-
jų plėtros įstatymo įgyvendinimo, 
dėl nuo 2021 m. sausio 1 d. įsiga-
liojusių Vietos savivaldos įstaty-
mo pakeitimų, reglamentuojan-
čių gyventojų dalyvavimo tvarkant 
vietos reikalus formas ir joms ke-
liamus reikalavimus, įgyvendini-
mo, seniūnaičių rinkimų ir jų vei-
klos aktyvinimo, seniūnijų veiklos 
ir ūkinio savarankiškumo stiprini-
mo, dalyvaujamojo biudžeto tai-
kymo planuojant dalį savivaldybės 
biudžeto asignavimų ir kt. Praneši-
mus skaitė ne tik Lietuvos valsty-
bės ir savivaldybių institucijų, vi-
suomeninių organizacijų ar moky-
mo įstaigų atsakingi darbuotojai, 
bet ir mokslininkai iš Ukrainos, ku-
rie pateikė daug naujos, dar mažai 

kam girdėtos bei įdomios informa-
cijos apie Ukrainos vietos savival-
dos sistemą dabartiniu metu. Svar-
bu pažymėti, kad Seimo laikinoji 
Pilietinio dalyvavimo ir bendruo-
meniškumo skatinimo grupė ne 
tik diskutavo, bet ir priėmė keletą 
svarbių sprendimų, kurie buvo iš-
siųsti Seimo Valstybės valdymo ir 
savivaldybių komitetui ir kuriuose 
buvo suformuluoti konkretūs siū-
lymai dėl seniūnaičių ir seniūnijų 
stiprinimo, prašoma inicijuoti vie-
šą diskusiją Seime dėl vietos savi-
valdos sistemos tobulinimo. Be to 
šios Seimo laikinosios grupės po-
sėdžiai vyko atvirai ir buvo trans-
liuojami Seimo televizijos, Youtu-
be kanale, todėl visi pilietiškai ak-
tyvūs asmenys, turintys idėjų ir su-
manymų, buvo kviečiami dalyvauti 
grupės posėdžiuose, diskutuoti ir 
teikti siūlymus ar iniciatyvas. Kaip 
teigia Kęstutis Vilkauskas, svarbu 

būti atviriems, bendradarbiauti 
ir su pagarba mokytis vieniems 
iš kitų. Todėl minėtos Seimo lai-
kinosios grupės pradėti darbai 
bus tęsiami ir Seimo 2021 metų 
rudens sesijos metu.

Seimo narys Kęstutis Vilkaus-
kas pateikė 15 pranešimų žinias-
klaidai apie savo darbą Seime.

Tiek dirbdamas Trakų mies-
to seniūnu, būdamas Lietuvos 
Respublikos seniūnų asociaci-
jos prezidentu, tiek ir eidamas 
Seimo nario pareigas Kęstutis 
Vilkauskas visuomet laikėsi ir 
laikosi principo, kad žodžiai ne-
turi skirtis nuo veiksmų. Kęstu-
čio nuomone, turi būti aiškus ir 
geranoriškas Seimo, Seimo na-
rių ir vietos savivaldybių dalyki-
nis bendradarbiavimas. Pradė-
ti darbai, siekiant Trakų ir Vie-
vio kraštą paversti gražesniu, 
bus toliau tęsiami. Todėl, pa-
sak Kęstučio Vilkausko, ir toliau 
vyks tamprus jo kaip Seimo na-
rio bendradarbiavimas su Tra-
kų ir Vievio krašto žmonėmis, 
taip pat Trakų–Vievio rinkimų 
apygardos vietos savivaldybių 
institucijomis. To paties Kęs-

tutis Vilkauskas tikisi ir laukia ir iš an-
tros pusės. 

Artėjant Trakų rajono savivaldybės 
mero rinkimams, Trakų rajono gyven-
tojai kviečiami labai atsakingai pasi-
rinkti kandidatą į šias pareigas. Bū-
tų gerai, kad šias atsakingas parei-
gas užimtų žmogus, kuris atsakingai 
ir perspektyviai žiūrėtų į Trakų rajo-
no kultūrinį, ekonominį ir socialinį vys-
tymąsi. Būtų atviras žmonių nuomo-
nėms ir poreikiams bei turėtų ilgalai-
kę strategiją, kaip pagerinti kasdienį 
rajono žmonių gyvenimą. Manau, kad 
Lietuvos socialdemokratų kandida-
tas į Trakų rajono merus Dainius Nar-
kevičius galėtų būtų tinkamas meras.

„Tik atvirai ir nuoširdžiai bendrau-
dami ir diskutuodami, kartu ieško-
dami geriausių sprendimų pasieksi-
me, kad Trakų kraštas ir visa lietuva 
kasdien gražėtų. Tegul ne viskas pa-
vyksta iš karto, tegul pokyčiai vyks 
ir pažanga ateis po truputį, bet už 
tat nuosekliai, užtikrintai ir ilgam“,– 
teigia Kęstutis Vilkauskas.

LR Seimo narys,
 LSDP Trakų skyriaus 

pirmininkas
 Kęstutis VilKAuSKAS
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Aukštadvario kraštas – 
tai Dzūkijos perlas, iš-
siskiriantis gamtos, is-
torijos ir kultūros pa-

veldu, papročiais ir tradicijo-
mis. Kasmet gražėja Aukštadva-
rio miestelis, aplinkiniai kaimai, 
tvarkomos senos sodybos. Į tė-
viškes sugrįžta vaikai ir anūkai. 
Jie, atkūrę etnografines sody-
bas, gaivina senus tradicinius 
amatus, puoselėja tradicinius 
lietuviškus valgius. 

Kiekvieną rudenį jau daugelį me-
tų tapo tradicija organizuoti rudens 
mugę, kurią pavadinome „Rudens 
jomarku“. Čia suplaukia sodinin-
kai, daržininkai, dekoratyvinių au-
galų augintojai, kurių dėka gražėja 
ir pilnėja Aukštadvario seniūnijos 
gyventojų sodybos. Be to, savo ga-
minius demonstruoja namudinin-
kai – mezgėjos, rankdarbių gamin-
tojai, krepšių pynėjai, kokorų, bly-
nų, kibinų, šimtalapių ir kitų tradi-
cinių patiekalų gamintojai. Tuomet 
Aukštadvario miestelio aikštė, ta-
rytum amatų rūmai, kupina įvairių 
rankdarbių, skamba dainomis, kve-
pia įvairiais kepiniais. Šiais metais 
į bendruomenės namus susirin-
kę seniūnijos, mokyklų, regioninio 
parko ir asociacijų atstovai „Ru-
dens jomarką“ numatė organizuo-
ti kaip galima anksčiau (dėl galimų 
nenumatytų pandemijos protrū-
kių) rugsėjo 18 d., šeštadienį, į kurį 
suplauks visi, kas neabejingas šiai 
tradicinei šventei.

 Siekiant labiau aktyvinti Aukš-
tadvario seniūnijos bendruome-
nę, ilgametę projektinę patirtį tu-
rinti asociacija „Aukštadvario ži-
buriai“ teikė projektą „Aukštadva-
rio krašto tautinio paveldo puose-
lėjimas ir populiarinimas“ pagal 
Trakų krašto vietos veiklos gru-
pės teritorijos 2015–2023 m. vie-

tos plėtros strategijos II prioriteto 
„Socialinė plėtra, skatinant vietos 
gyventojų bendruomeniškumą ir 
socialinę integraciją, mažinant so-
cialinę atskirtį“ 3 priemonės „NVO 
socialinės veiklos skatinimas ir 
įvairinimas“ (Nr. LEADER-19.2-SA-
VA-5) fi nansavimo sąlygų aprašą.

Teikiamu projektu yra siekiama 
apjungti sodininkus, daržininkus, 
garsius Aukštadvario krašto jurginų 
augintojus, tradicinių verslų puose-
lėtojus, valgių gamintojus, kraštie-
čius, svečius, įtraukiant juos į vie-
ningą sūkurį. Asociacijos tikslas – 
išsaugoti šio krašto etnokultūrinį 
savitumą, verslumą, bend ravimą 
ir bendradarbiavimą, išskirtinį dė-
mesį suteikiant jaunosios kartos 
ugdymui bei vietinėms socialinę 
atskirtį turinčioms šeimoms ir jų 
vaikams, apsigyvenusioms Aukš-
tadvario socialiniuose būstuose. 
Šiame projekte, kaip ir visuomet, 
aktyviai dalyvaus didžiulę gyveni-
mo patirtį turintys senjorai, moki-
niai, vietinis jaunimas, o ypač soci-
alinių šeimų vaikai, lankantys vaikų 
dienos centrą „Navininkai“. Šiuo 
projektu numatyta paįvairinti jau 
tradicinėmis tapusias šventes, kaip 
antai: „Gandrinės“ , „Sėkminės“, 
„Pagal Jurgį ir jurginus“, „Jurginų 
paradas“ ir „Rudens jomarkas“, ku-
riose nuolat dalyvauja didžiulis bū-
rys lankytojų.

Projekto vykdymo laikotarpis 
dėl nenumatytų pandemijos iš-
puolių, pakilusių statybinių me-
džiagų kainų bus tęsiamas du me-
tus, iki 2022 m. lapkričio 30 dienos. 
Projekto vykdymo vieta – Aukš-
tadvario bendruomenės namai, 
asociacijai skirtos patalpos, ku-
riose jau rengiama edukacinė kla-
sė. Šiuo metu yra atliktas elektros 
instaliacijos atnaujinimas, įrengtas 
elektros poskaitiklis, įsigytas ir su-
montuotas kondicionierius – šilu-
mos siurblys. Projektu taip pat bus 

įsigyta buitinė technika – šaldytu-
vas, elektros viryklė, konvekcinė 
krosnelė, edukacinės klasės bal-
dai, įvairūs puodai, įrankiai, skirti 
edukaciniams užsiėmimams vyk-
dyti. Juose bus viešai demons-
truojamas tradicinių amatų ir val-
gių (kokorų, šimtalapių, kibinų) ga-
minimas, rodomas minėtų gami-
nių technologinis procesas. Kartu 
vyks ir minėtų patiekalų degusta-
cija. Be to, čia vyks ir kitos eduka-
cinės pamokos – puokščių kompo-
navimo, margučių marginimo, ke-
ramikos dirbinių gamybos ir dau-
gelis kitų užsiėmimų, kuriuos or-
ganizuos didžiulę patirtį turintys 

Aukštadvario krašto namudinin-
kai. Iš viso yra planuojama 20 edu-
kacinių užsiėmimų, kuriuose daly-
vaus apie 300 dalyvių. O tolimes-
niu projekto kontrolės laikotarpiu 
kiekvienais metais bus organizuo-
jami ne mažiau kaip 2 edukaciniai 
renginiai, kuriuose dalyvaus ne ma-
žiau kaip 50 unikalių dalyvių, noriai 
perimančių mūsų krašto, tėvų ir se-
nelių tradicijas bei patirtį.

 Analogiški Aukštadvario regioni-
nio parko, mokyklos – darželio „Gan-
driukas“, visuomeninių organizacijų 
projektai džiugina ir puošia Aukšta-
dvarį. Buvusio Aukštadvario viduri-
nės mokyklos pastato dalis yra su-

remontuota ir tarytum baltoji gulbė 
švyti Aukštadvario bendruomenės 
ir seniūnijos projektų dėka. Todėl la-
bai tikiu, kad Aukštadvario kraštas ir 
ateityje bus išskirtinis, kadangi mūsų 
jaunoji karta labiau pažins tėvų ir se-
nelių tradicijas, pasisems žinių apie 
sentėvių išmonę, jų gyvenimo būdą 
ir papročius bei tradicinius Aukšta-
dvario krašto patiekalus.

Pagarbiai
Trakų rajono savivaldybės 

tarybos narė, asociacijos 
„Aukštadvario žiburiai“ 

tarybos pirmininkė 
Jadvyga DzeNceVičieNė

Yra kuo pasidžiaugti

Jolantos Sofijos Veličkienės, maisto gaminimo technologės, siūlomi receptai

Ką daryti su neprinokusiais žaliais pomido-
rais? Sekant šiuolaikines tausaus gaminimo 
tendencijas, patariu išvirti uogienės. Skonis 
šios uogienės yra labai originalus, neabejotinai 
saldus ir šiek tiek primena agrastą ar kivius su 
vos jaučiamu specifi niu kartumo poskoniu, lie-
kančiu gomuryje. Uogienės subtilumui suteikti 
reikės kardamono, pikantiškumui – čili pipiro, 
leng vam aštrumui ir šilumai – šviežio imbiero, 

gaivumui – apelsino ir citrinos bei skoniui išryš-
kinti – žiupsnelį jūros druskos.  

Žalių pomidorų uogienė – tai įdomus ir origi-
nalus šaltos mėsos, ypač žvėrienos ir sūrių prie-
das. Taip pat puikiai tinka įdaryti bandelėms, 
tepti blynelius ir pertepti pyragus bei pusry-
čiams su paprasčiausiu skrebučiu ir baltų sūriu.  

Neįprasto skonio žaliųjų pomidorų uogie-
nei išvirti reikės: 1,5 kg žalių pomidorų, 500 
g cukraus, apelsino, citrinos, truputį imbiero, 
mažo čili pipiro, 5 kardamono sėklų, žiupsne-
lio jūros druskos.  

Gaminimas. Išplautus ir nusausintus 
pomidorus supjaustome smulkiomis skil-
telėmis. Dedame į puodą su plačiu dugnu ir 
apibarstome cukrumi. Nuplauname apelsiną 
ir citriną, nusausiname, sutarkuojame žieveles, 
išspaudžiame sultis ir dedame į pomidorus. 
Išmaišome ir paliekame stovėti per naktį 
vėsioje vietoje. Rytojaus dieną įdedame 
smulkiai sukapotą šviežią imbierą ir supjaustytą 
čili pipirą, dedame kardamoną ir druską. 
Užverdame, sumažiname kaitrą, verdame iki 
norimos konsistencijos – nuo pusvalandžio 
iki kelių valandų. Gauname žalsvai gintarinės 
spalvos uogienę. Pilame į sterilizuotus 
stiklainiukus, užsukame, atvėsiname. 

Žalių pomidorų uogienė Rauginti burokėliai 

Rauginimas – vienas geriausių konservavimo būdų, kuris mums, 
gyvenantiems tokioje klimato juostoje, idealiai tinka. Raugintuo-
se produktuose gausu antioksidantų, kurie gerina žarnyno mi-
kroflorą, stiprina imunitetą, o tai labai svarbu, kai valgome nema-
žai apdorotų maisto produktų. Taip pat tai puiki galimybė pa-
įvairinti savo mitybos racioną. Rauginti daržoves labai paprasta –
reikia daržovių, druskos ir kantrybės.
Reikės: virtų ir nuvalytų burokėlių, šalto (nevirinto) vandens (ge-
riausiai šaltinio arba šulinio),  druskos, kmynų sėklų, ruginės duo-
nos plutos. Vienam litrui vandens imame saują (25–30 g) drus-
kos. Gerai išmaišome ir užpilame burokėlius, kad sūrimas juos 
apsemtų. Galima įdėti kelis krapų žiedus, aviečių arba serbentų 
lapus. Laikome 3–5 dienas kambario temperatūroje rūgti. Vėliau  
patalpiname į vėsią vietą. Po savaitės ragaujame.
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Savivaldybės kontroliuoja-
mų uždarųjų akcinių bend-
rovių (UAB) steigimas yra 
viena savivaldybės funkci-

jų, kuria užtikrinama, kad viešosio-
mis paslaugomis galėtų naudotis 
visi savivaldybės gyventojai ir kad 
šios paslaugos būtų teikiamos nuo-
lat. Savivaldybė bendrovėms pasi-
tikėjimo teise perduoda disponuo-
ti daugiamilijoninį turtą, todėl būtina 
siekti, kad UAB ne tik teiktų viešąsias 
paslaugas, bet ir dirbtų pelningai, o 
disponuojant šį turtą uždirbto pelno 
dalis turėtų papildyti savivaldybės 
iždą. Juk savivaldybės turtas yra vi-
sų savivaldybės gyventojų turtas ir 
pastarieji turi teisę žinoti, kas tą tur-
tą valdo ir kokia iš to grąža gaunama. 
Savivaldybės tarybos bei tiesiogiai 
išrinkto mero pareiga yra valdomų 
įmonių veiklos skaidrumo bei efek-
tyvumo užtikrinimas. Bend rovių pa-
žangios valdysenos principai priva-
lėjo tapti norma jau seniai, bet kaip 
yra Trakų r. savivaldybėje iš tikrųjų? 

Trakų rajono savivaldybė viešo-
sioms paslaugoms teikti yra įstei-
gusi keturias įmones: UAB „Tra-
kų vandenys“, UAB „Trakų šilumos 
tinklai“, UAB „Trakų autobusai“ ir 
UAB „Trakų paslaugos“. Kodėl tiek 
daug? Kaimyninė Elektrėnų savi-
valdybė yra įsteigusi vieną UAB, 
kuri sėkmingai teikia visas savival-
dybei būtinas viešąsias paslaugas 
ir veikia pelningai.

Savivaldybės akcinės 
bendrovės yra valdančiųjų 
politinių partijų „lesyklos“

Nežinau apie kokius bendrovių 
gero valdymo principus ar pažan-
gią valdyseną galime kabėti, jeigu 
Trakų rajono savivaldybės UAB pa-
prasčiausiai pasidalinami tarp val-
dančiųjų politinių partijų ar darinių. 
Mes valdysime šilumą, jūs vande-
nis, o autobusai ir paslaugos atiten-
ka aniems. Ir šios bendrovės tam-
pa tarsi mažomis kunigaikštystė-
mis, kaip kompensacija už laimė-
tus rinkimus veikimą koalicijoje. 
Vadovai paskiriami tikrai ne pagal 
kompetenciją, patirtį ar vadova-
vimo gebėjimus, o pagal partinę 

priklausomybę. Dar įsteigiami ke-
lių pavaduotojų etatai, administra-
cija pripildoma daugybe nebūtinų 
etatų, kuriais, žinoma, tampa loja-
lūs partiečiai. 

Taip valdomos bendrovės už-
programuotos veikti nuostolin-
gai. Savivaldybės biudžeto lėšos, 
naudojamos nuostoliams padeng-
ti, skaičiuojamos ne dešimtimis 
tūkstančių, o kur kas įspūdinges-
nėmis rajono gyventojų sumokė-
tų mokesčių sumomis. Tačiau ne-
paisant to, Trakų r. savivaldybėje 
bend rovių nuotolių ataskaitos len-
gva ranka patvirtinamos ne tik val-
dybose, bet joms pritaria savival-
dybės taryba valdančiųjų balsais. 

Viešas klausimas tiems, kas val-
do savivaldybę jau daugelį metų ir 
deklaruoja sukaupę didžiulę valdy-
mo patirtį: kodėl iš savivaldybės 
valdomų bendrovių nereikalau-
jama teigiamo veiklos rezultato? 
Kodėl neužtikrinamas bend rovių 
valdymo skaidrumas bei efekty-
vumas?

Pagrindiniai bendrovių teikia-
mų paslaugų vartotojai yra sa-
vivaldybės gyventojai ir neskai-

drus, neefektyvus paslaugas tei-
kiančių bendrovių valdymas pri-
sideda prie aukštų paslaugų kai-
nų. Vidutinė centralizuotai teikia-
mos šilumos kaina Lietuvoje dabar 
yra 4,30 ct/kwh (be PVM), o ben-
drovės „Trakų energija“ gyvento-
jams ir kitiems šilumos vartoto-
jams teikiama šilumos kaina yra  
7,82 ct/kwh (be PVM) – beveik du 
kartus didesnė nei vidurkis Lietu-
voje! Ar tai normalu? Geriamojo 
vandens, nuotekų šalinimo kainos 
Trakų rajone taip pat yra vienos  
didžiausių Lietuvoje. 

O ar gyventojai žino, kad mokė-
dami sąskaitas už dideles paslau-
gų kainas jie sumoka ir už politi-
nių partijų suokalbius neefektyviai, 
nuostolingai valdant paslaugas tei-
kiančias bendroves?

Paskutinis skandalas rodo, kad 
valdantieji savivaldybės įmonėse 
šeimininkaujama kaip savo nuo-
savose ir nepaiso ne tik padoru-
mo, bet ir įstatymų. Kalbu apie 
UAB „Trakų šilumos tinklai“ direk-
toriaus paskyrimą šių metų pava-
sarį. Skubėdami kuo greičiau savo 
partietę liberalę Jeleną Jočionę 

įtupdyti vadovauti savivaldybės 
šilumos ūkį valdančios bendro-
vės direktore, tie patys valdan-
tieji nesilaikė įstatymo. Žinau, kad 
savivaldybėje dirba didelis bū-
rys kompetentingų teisininkų ir jie  
signalizavo apie įstatyme numa-
tytus „atvėsimo” reikalavimus, ta-
čiau tiems, kas valdo savivaldybę, 

savo partiečių įdarbinimas į vado-
vų pareigas svarbiau už įstatymi-
nes nomas.

Audito išvados nedomina

Siekiant įvertinti, ar Trakų rajo-
no savivaldybės UAB-ų veikla yra 
efektyvi ir skaidri, buvo atliktas au-
ditas. Audito išvados nepalankios: 
bendrovės valdomos neefektyviai. 
Norint pasiekti teigiamų rezultatų 
ir tikslų bendroves būtina sujungti. 
Tačiau valdantieji bijodami praras-
ti puikias šiltas vieteles savo par-
tiečiams į audito rezultatus papras-
čiausiai nusispjovė. 

Marti išėjo – anyta liko

Apie šeimų valdymo ypatumus 
Trakų rajone žinoma seniai. Įta-
kingiausia yra Rudelių šeima. Vi-
si su ironija stebėjome, kaip any-
ta Danė Rudelienė pristatydavo 
savivaldybės biudžetą, o mar-
ti merė Edita Rudelienė privalė-
jo jį priimti ir vykdyti. Parodak-
salu, tačiau buvusiai merei išė-
jus dirbti į Seimą anyta, savival-
dybės administracijos finansų ir 
biudžeto vyr. specialistė Danė 
Rudelienė, toliau vadovauja dvie-
jų didžiausią turtą valdančių ak-
cinių bendrovių UAB „Trakų van-
denys” ir UAB „Trakų šilumos tin-
klai” valdyboms. 

Savivalda ir politinis švogerizmas

LSDP Trakų skyriaus bičiuliai ne 
kartą diskutavo autobusų stoties 
rekonstrukcijos klausimu, pasisakė 
prieš mainų sutartį tarp bend rovės 
„Trakų autobusai“, kurios vieninte-
lis akcininkas yra Trakų rajono sa-
vivaldybė. Tenka tik apgailestau-
ti, kad Trakų krašte nėra sociali-
nio dialogo! 

Jo ir nebus, nes valdančiajai dau-
gumai jo ir nereikia. 

Manome, kad savivaldybės 
administracija neišnaudojo gali-
mybių kitokiam – atsakingesniam 

 ir bendruomenės nekiršinan čiam – 
investicijų paieškos ir pritrauki-
mo būdui. Neieško konceptua-
lių sprendinių, ypač jautriai, re-
prezentacinei Trakų miesto vie-
tai. Negalime ir ateityje negalė-
sime pritarti tokiems akivaizdžiai 
„gudriems“ projektams, kurie bus 
žalingi istorinio miesto įvaizdžiui, 
nešantys neigiamą poveikį gam-
tai, keliantys priešpriešą bend-
ruomenėje. 

LSDP Trakų sk. informacija 

Trakų ir Lentvario mieste šilumą 
bei karštą vandenį teikia privatus 
tiekėjas „Trakų energija“ (Konce-
sininkas), su kuriuo savivaldybė su-
dariusi ilgalaikę koncesijos sutartį. 
Liūdna konstatuoti, tačiau koncesi-
ninkas šilumos kainas gyventojams 
ir kitiems vartotojams nustato ne-
teisingai. Vienašališkai nustatinė-
dama kainas „Trakų energija“ nu-
statė per didelę išlaidomis nepa-
grįstą šilumos bei karšto vandens 
kainą. Savivaldybės tarybos soci-
aldemokratų frakcijos narių ir LR 
Seimo nario Kęstučio Vilkausko 
pastangomis po keleriuss metus 
trukusio ir įvairiais būdais vilkinto 
patikrinimo pavyko nustatyti, kad 
2013–2016 m. gyventojai ir kiti šilu-
mos vartotojai  koncesininkui per-
mokėjo 410 500 eurų sumą. Privalu 
padaryti  viską,  kad ši suma, kaip 
numatyta, būtų kompensuota. Tai 
– tik didelių darbų pradžia. Jei bū-
siu išrinktas, aš kaip meras ir soci-
aldemokratų frakcija savivaldybės 
taryboje reikalausime atlikti pati-

krinimą dėl šilumos kainų pagrįs-
tumo už 2017–2021 metų laikotarpį. 
Auditas privalo būti atliktas opera-
tyviai ir negali tęstis metų metus – 
juk ne už kalnų ir koncesijos sutar-
ties pabaiga.

Viešas paklausimas savivaldy-
bės vadovams: savivaldybės ta-
ryba yra sudariusi Koncesininko 
veiklos priežiūros komisiją, kurios 
pagrindinė pareiga ir yra  užtikrinti 
šilumos bei karšto vandens kainų 
nustatymo pagrįstumą. Ar komisija 
veikia? Ar ši komisija tinkamai atlie-
ka savo darbą? Ar aplamai atlieka? 

Nieko gero nežadantys skaičiai: 
vidutinė centralizuotai teikiamos 
šilumos kaina Lietuvoje yra 4,30 
ct/kwh (be PVM), „Trakų energi-
jos“ kaina – 7,82 ct/kwh. 

Trakuose kaina beveik rekordi-
nė šalyje, tačiau kainos pasaulinė-
je rinkoje nieko gero nežada. Du-
jų kaina pakilo iki rekordinių aukš-
tumų, didėja biokuro kaina, todėl 
ateinantį šildymo sezoną centra-
lizuotai teikiamos šilumos kaina 

didės ir ne mažiau negu trečdaliu, 
todėl privalu kontroliuoti Konce-
sininką, kad būtų išlaikytas dujų/
biokuro santykis (kas leistų suma-
žinti kainą).

Kitiems savivaldybės vartoto-
jams centralizuotą šilumą ir karštą 
vandenį teikia savivaldybės UAB 
„Trakų šilumos tinklai“. Šilumos kai-
nos ten taip pat aukštos. Vienos 
partijos valdoma bendrovė spren-
džia savo problemas. Liberalė di-
rektorė paskirta, pasirodo, neteisė-
tai. Dabar ji bus atleista ir jau naują-
jį direktorių paskirsime tik rai pagal 
kompetenciją ir vadovavimo gebė-
jimus, o ne pagal partinę priklauso-
mybę ir spręsime šilumos kainų nu-
statymo pagrįstumą.

Mes socialdemokratai, daly-
vaudami savivaldybės valdy-
me, užtikrinsime, kad šilumos 
kainos būtų perskaičiuojamos 
teisingai ir pagrįstos realiomis 
išlaidomis.

Dainius NARKeVičiuS

Mūsų pareiga rajono gyventojus apginti 
nuo šilumos kainų šuolio

Ar įvažiavimą į Trakus papuoš 
naujas kluonas?

Mieli rinkėjai,
Modernioje šiuolaikinėje savivaldoje toks savivaldybės įmonių 

valdymas nepriimtinas. Nepakanka būti tik čia ir dabar bei maty-
ti tik savus.

Tapęs meru įsteigsiu vieną viešąsias paslaugas teikiančią akci-
nę bendrovę. Sieksiu, kad ji būtų valdoma profesionaliai, efektyviai 
ir skaidriai, kad gyventojai gautų kokybiškas paslaugas ir  išlaido-
mis pagrįstas kainas.

Dainius 
Narkevičius, 
kandidatas į merus, 
socialdemokratas
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Socialdemokratų pamatinės 
vertybės – solidarumas, so-
cialinis teisingumas, laisvė ir 
demokratija – mūsų siekių 

ir mūsų programos pamatas. To-
dėl norime užtik rinti lygias galimy-
bes, sąžiningą valdymą, bendruo-
menių plėtotę ir tvarų vystymąsi, o 
ir visuomenės tarpusavio pasitikėji-
mą – tai kelias, kuriuo drauge ženg-
ti kviečia Trakų socialdemokratai.

Turime pasivyti prarastą laiką 
ir padaryti tai, ko labiausia laukia 
žmonės. Trakų rajonas pačioje ar-
timiausioje ateityje turi tapti eko-
nomiškai išsivysčiusia,  darnia ir 
investicijoms patrauklia kurortine 
vietove, kuriančia geresnes gyve-
nimo sąlygas vietos gyventojams.  
Su konkurencingo verslo galimy-
bėmis, stipriomis, dalyvaujančio-
mis visuomeniniame gyvenime, 
bendruomenėmis. Vietos gyven-
tojai nori spartesnės pažangos, o 
mes žinome, ką reikia daryti. Es-
ame pasirengę kokybinėms per-
mainoms visose gyvenimo srityse 
ir turime viltį bendrai dirbdami tai 
įgyvendinti.  Girdime žmonių rū-

pesčius, matome problemas ir 
esame pasiruošę atsakingai bei 
rūpestingai jas spręsti. To sieksime 
visais įmanomais teisėtais būdais!

Trakų rajonui neatidėliojant rei-
kia pažangos: sąlygų darbo vietų 
kūrimui, žymaus viešųjų paslau-
gų kokybės gerinimo. Tiesiog rū-
pesčio žmonėmis. Reikia lyderio, 
kuris galėtų ne tik garbingai ats-
tovauti krašto žmonėms ir vestų į 
pažangą – į pasitikinčią, susitelku-
sią ir kuriančią bendruomenę. So-
cialdemokratai tokį lyderį užsiau-
gino ir žino, kad Dainius Narkevi-
čius, kandidatas į Trakų rajono sa-
vivaldybės merus, yra pasiruošęs 
prisiimti atsakomybę ir kryptingo 
darbo rajono labui keliu vesti su-
telktą komandą. 

– Noriu esminio virsmo – iš to, ką 
turime dabar, į pažangiai mąstančią, 
brandžią, atsakingą ir vieningą ben-
druomenę. Daugiatautę, šimtmečių 
tėkmėje užgrūdintą bendruomenę, 
kuri gali! Gali, nepaisydama įsitikini-
mų, politinių pažiūrų ar tikėjimo. Ga-
lime (ir turime!) konkuruoti idėjomis 
ir ieškoti būdų bei priemonių joms 
įgyvendinti, – sako Dainius. Esame 

bendrakeleiviai ne tik šioje žemė-
je, bet ir savo kaime, miestelyje ar 
mieste. Todėl kiekvieno mūsų geri 
ketinimai yra didžiulė vertybė, to-
dėl mums būtina dar labiau stiprin-
ti bendruomeniškumą, pilietiškumą 
ir vietinę demokratiją. Žmonės turi 
spręsti daugiau! Žmonės supran-
ta labai sudėtingus dalykus, jie tu-
ri idėjų ir savo nuomonę. Tuo tar-
pu vangus valdžios darbo tempas, 
nenoras ar negebėjimas ieškoti ge-
rų šiuolaikiškų sprendinių ir keistis 
rytdienos kryptimi, o ne vakarykš-
tės dienos paieškose klaidžioti, at-
siduoda sovietmečio stagnacija. 

Gerbkime. Girdėkime ir ginkime. 
Kiekvieną! Nuo neteisybės, nepri-
tekliaus, vienatvės. Aukime ir keis-
kime. Drauge. Juk tiek daug nepad-
aryta! Svajokime. Suneškime sva-
jones į vieną, tarkimės ir veikime. 
Visi kartu, kad Trakų kraštas kuo 
greičiau taptų pačia patraukliau-
sia vieta gyventi ir dirbti, ilsėtis, 
kurti verslą. 

Aš tam skirsiu visas savo jėgas!

Dainius NARKeVičiuS

Karštajam vasaros se-
zonui pasibaigus, lau-
kuose matau dirban-
čius ūkininkus, sku-

bančius pagauti gerą besibai-
giančios vasaros orą ir nuim-
ti derlių. visuomet pagalvoju, 
Mielieji, koks sunkus Jūsų dar-
bas, didžiausia dalimi priklau-
santis nuo gamtos. Karšta 2021 
metų vasara, ilgai besitęsianti 
sausra turėjo neigiamos įtakos 
išaugintam derliui. Senoliai sa-
kydavo: „Nepakuliami metai.“ 
Taip gali pasakyti šiemet ir mū-
sų rajono ūkininkai.

Trakų kredito unija, aktyviai 
veikianti jau 17-tus metus Trakų 
rajone, kviečia rajono ūkininkus 
aktyviau naudotis ūkininkams 
skirta parama, kurią siūlo UAB 
„Žemės ūkio paskolų garantijų 
fondas“.
Kredito gavėjai – žemės ūkio 
veikla užsiimantys ūkio subjek-
tai (fiziniai ir juridiniai asmenys), 
kurių atitiktis reikalavimams, 
įskaitant ir planuojamas išlai-
das, turi būti patvirtinta Naci-
onalinės mokėjimo agentūros 
prie Žemės ūkio ministerijos 
pažyma. Čia gali kreiptis tie, 
kurie yra pateikę paraiškas 
pagal Lietuvos kaimo plėtros 
2014–2020 m. programos (KPP) 
veiklos sritį „Parama investi-
cijoms į žemės ūkio valdas“. 
Trumpiau tariant, paramos gali 
kreiptis tie ūkininkai, kurie yra 
tiesiogiai susiję su NMA vykdo-
ma Programa. Kreditai bus 
suteikiami:

• Investicijoms ir apyvartiniam 
kapitalui, prisidedant prie 
Programos 4.1 veiklos srities 
remiamų veiklų. Šios paskolos, 
siekiant užtikrinti projekto 
finansavimo šaltinius, kredito 
gavėjo lygmeniu gali būti deri-
namos su subsidijomis, teikia-
momis pagal Programos 4.1 sritį, 
o ši informacija turi atsispindėti 
Agentūros pažymoje.

• COVID-19 ligos pasekmėms 
mažinti, prisidedant prie 
Programos 4.1 veiklos srities 
remiamų veiklų. Šios paskolos 
teikiamos apyvartiniam kapi-
talui, įskaitant turimų paskolų 
refinansavimą.  Paskolos 
COVID-19 pasekmėms mažinti 
kitoms nei turimų paskolų refi-
nansavimas reikmėms prade-
damos teikti tik išskolinus lėšas 
pagal COVID-19 finansinę 
priemonę.
Prioritetas, skiriant finansines 
priemones lėšas teikiamas:

• Jauniems ūkininkams, t. y. 
asmenims, kurie paraiškos pa-

teikimo metu yra ne vyresni nei 
40 metų amžiaus, turi reikiamų 
įgūdžių bei kompetencijos ir 
įsikūrę 5 metų laikotarpiu iki 
paraiškos pateikimo;

• Smulkiesiems ūkiams, kurių 
valdos ekonominis dydis (VED) 
yra iki 25000,00 Eur, UAB 
„Žemės ūkio paskolų garantijų 
fondas“ minėtiems kredi-
tams skiria 7.597 780,00 Eur 
lėšų. Finansų tarpininkai (šiuo 
atveju kredito unijos) privalo 
prie Finansinės priemonės 
prisidėti ne mažiau kaip 25 
proc. nuosavų lėšų. Maksi-
malus kredito dydis vienam 
pareiškėjui 200 000,00 Eur. 
Kredito sutarties trukmė – iki 
5 metų. Bendra metinė palū-
kanų norma kredito gavėjui 
negali būti didesnė kaip 1,3 
proc. Ji apskaičiuojama pagal 
šias sąlygas: finansinės prie-
monės (ŽŪPGF) lėšų daliai  
taikomos nulinės palūkanos, 
o finansų tarpininko (kredito 
unijos) lėšų daliai taikoma 
rinkos palūkanų norma, kurios 
kintamoji dalis kartu su marža 
negali viršyti 5 proc. metinės 
palūkanų normos. Taip pat 
gali būti taikomas vienkarti-
nis kredito unijos nustatytas 
paskolos sutarties sudarymo 
administravimo mokestis, 
kuris negali būti didesnis nei 
1 proc. nuo kredito sumos, 
tačiau negali būti mažesnis 
nei 130,00 Eur. ir didesnis kaip 
1500,00 Eur.

Trakų kredito unijos valdyba 
kviečia Trakų rajono ūkininkus 
atkreipti dėmesį į siūlomas 
ŽŪPGF lengvatas ir jomis 
pasinaudoti. Platesnė informaci-
ja yra suteikiama kredito unijos 
buveinėje adresu: 
Vytauto g. 19-1, Trakai arba  
el. p. trakai@lku.lt.

Pagarbiai
Trakų kredito unijos

 valdybos pirmininkė, 
administracijos vadovė 

Jadvyga DzeNceVičieNė

Trakų kredito unijos parama 
laukia rajono ūkininkų

Pasivykime prarastą laiką

Dainius Narkevičius

Nuotraukos iš Dainiaus Narkevičiaus, Kęstučio Vilkausko, Jadvygos Dzencevičienės 
asmeninių archyvų ir interneto platybių. 

8 Dainius Narkevičius            2021 m. spalio 10 d. Trakų r. savivaldybės tarybos nario-mero rinkimai  


