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Trakų rajono 
savivaldybės informacija

2–4 p.

Turime įvairių rūšių.
Gaminame pagal kliento 

nurodytus išmatavimus
(pliauskos ilgis ir stambumas)

Užs. Nr. 22

www.supermalkos.lt.
Tel. 8 �55 44 385.

GERIAUSIAS METAS PIRKTI

MALKAS 
YRA DABAR!

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

PARDUODAME 
MALKAS: 
 skaldytos, 
 kaladės, 
 rąsteliai. 

Malkos tvarkingai sukrautos. 
Tel. 8 672 51 171.

Užs. Nr. 684   

Skubus 

NEMOKAMAS 

pristatymas.

PARDUODAME 
lapuočių malkas: 
skaldytos, kaladės, rąsteliai. 

Malkos tvarkingai sukrautos, 
pristatome į vietą 

NEMOKAMAI.
Durpių briketai.  Tel. 8 �74 3 �833.

Užs. Nr. 499

www.traku-zeme.lt

Užs. Nr. 3

 

TV
 programa!

Spalio 5-oji – Tarptautinė mokytojų diena

Užs. Nr. 756

Socialinių darbuotojų diena Aukštadvaryje

Senelių šypsenos – padėka 
už dėmesį

Kadangi Aukštadvario sky-
rius glaudžiai bendradarbiauja 
su Šv. Domininko namais, tei-
kiančiais ilgalaikes socialinės 

globos paslaugas senyvo am-
žiaus žmonėms, tai suteikia 
galimybę Karaliaus Mindaugo 
profesinio mokymo centro So-
cialinio darbuotojo padėjėjo 
mokymo programos mokiniams 
bei Šv. Ignaco Lojolos kolegijos 

Socialinio darbo bei Sielovadinės 
rūpybos studentams atlikti prak-
tikas. Čia jie mokosi taikyti ino-
vatyvius socialinio darbo būdus, 
bendrauja ir bendradarbiauja su 
ten gyvenančiais seneliais. 

„Studentų ir mokinių atvyki-

mas, dalyvavimas rekolekcijose 
ir kitose bendrose veiklose su 
seneliais dvasiškai nuramina 
mūsų gyventojus. Mokiniams ir 
studentams tai tarsi „pasimatavi-
mas“ būsimos profesijos, jie prak-
tiškai susipažįsta su savo darbu. 
Gavus diplomą jau būna aišku, 
ką jie dirbs, koks darbo metodas 
laukia, turi sukaupę trijų metų 
patirtinius įgūdžius, o tai labai 
svarbu siekiant įsidarbinti,“ –
pasakoja Janina Stadalnykienė, 
Šv. Domininko namų direktorė 
ir Karaliaus Mindaugo PMC 
Aukštadvario sk. vedėja.

Obuolių pjaustymas būsimai 
obuolienei, koliažo klijavimas –
veiklos, kurios mokinių atvyki-
mo dieną suartino skirtingų kar-
tų žmones. Močiutė Leokadija, 
kuriai jau 90 metų, uždainavo 
savo mėgstamiausias dainas, o 
Zuzana pasakojo, kaip jai smagu, 
kad aplanko jaunimas. 

Socialinis darbas – socialiai 
atsakingiems žmonėms

Didelė socialinių paslaugų 
paklausa, išaugęs individualaus 

Nukelta á 4 p.

Jaunimo garantijos – kas tai?

Jaunimo garantijos – tai inici-
atyva, kuria siekiama nedirban-
čiam ir nesimokančiam jaunimui 
per ketverių mėnesių laikotarpį 
suteikti darbo, mokymosi ar 

Jaunimo garantijų viešinimo 
projektas Trakuose

Rugsėjo 22 d. Trakų jaunimo darbo centre vyko Jaunimo 
garantijų viešinimo projekto renginys „Sužinok, kad gali!“. 
 Tai – trečiasis renginys Lietuvoje. Jo metu  populiarinamos 

Jaunimo garantijos – vyko teorinis ir praktinis užsiėmimas, 
organizuotas vizitas į Trakų istorijos muziejų.

praktikos pasiūlymą, Lietuvoje 
yra įgyvendinama nuo 2014 m. 
pradžios. Šiomis galimybėmis 
gali pasinaudoti kiekvienas jau-
nas žmogus iki 29 m. amžiaus. 
Projektu „Naujas komunikavimo 

Nukelta į 5 p.

Rugsėjo 27 d. Lietuvoje o� cialiai švenčiama Lietuvos socialinių darbuotojų diena. Šia proga pasinaudojome rugsėjo 
21 d., kada vykome į Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro Aukštadvario skyrių. paantraste

VšĮ Trakų neįgaliųjų užim-
tumo centro bitynas turi Nacio-
nalinės kokybės bičių produktų 
sertifikatą ir pagal patvirtintą 
programą žmones su negalia 
moko bitininkavimo subtilybių.

Pirmadienį Apiterapijos kon-
greso dalyviai atvyko į VšĮ Trakų 

Apiterapija Trakuose
Tarptautinė Apiterapijos federacija ir Lietuvos Apiterapeutų Aso-

cijacija (www.apiterapija.eu ) kartu su LSMU rugsėjo mėn. 23–26 d. 
organizavo II-ajį tarptautinį kongresą į kurį buvo pakviestas VšĮ Trakų 

neįgaliųjų užimtumo centras, kaip neįgaliųjų ugdymo, mokymo ir 
užimtumo įstaiga užsiimanti bitininkyste.

neįgaliųjų užimtumo centrą 
susitikti su centro lankytojais, 
profesinės reabilitacijos dalyviais 
besimokančiais bitininkystės 
amato. Praktiškai susipažino kaip 

Nukelta á 8 p.

Apiterapijos vadovai ir bitininkai prie apiterapijos namelio
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Juozas BauBlys:
– Dirbsiu, kad Varėnos ir Trakų krašto ūki-

ninkai sėkmingai plėtotų savo veiklą, pritrauk-
tų daugiau ES paramos ir investicijų.

– Remsiu ir skatinsiu verslo ir turizmo plėtrą, 
palaikysiu inovacijas, sieksiu, kad Dzūkijos 
rajonai – Trakai ir Varėna ekonomiškai stiprėtų 
ir taptų dar patrauklesni.

– Bendradarbiausiu su Varėnos ir Trakų 
rajonų merais, pritrauksime verslo investicijų, 
kurios kurs naujas, geriau apmokamas, darbo 
vietas.

– Dirbsiu, kad kiekvienas žmogus Varėnoje 
ar Trakuose, mieste ar kaime, jaustųsi gerbiamas 
ir žinotų, jog jo interesai yra sąžiningai atsto-
vaujami ir ginami.

Pažįstu Juozą Baublį kaip dorą, sąžiningą, aktyvų ir atkaklų visuomenininką, atstovaujantį Lietuvos žem-
dirbius. Jis gimė Perlojos kaime, Varėnos rajone. Studijavo Vilniaus žemės ūkio buhalterinės apskaitos techni-
kume ir įgijo buhalterio specialybę. Vėliau mokėsi Lietuvos veterinarijos akademijoje, kur įgijo zooinžinieriaus 
kvalifikaciją. Yra dirbęs buhalteriu ir ekonomistu – finansininku. Jau daugiau kaip 20 metu Juozas Baublys 
gyvena ir ūkininkauja Perlojos kaime. Yra aktyvus visuomenininkas ir žmonių interesų atstovas. 

Juozas Baublys nuo 2011 metų renkamas Varėnos rajono savivaldybės tarybos nariu. Jis turi daug vi-
suomeninių pareigų: Perlojos parapijos pastoracinės tarybos narys; Varėnos rajono žemdirbių asociacijos 
pirmininkas; Varėnos rajono bitininkų revizinės komisijos narys bei Lietuvos nederlingų žemių naudotojų 
asociacijos pirmininkas; 

Juozas Baublys atkakliai siekė ir siekia padėti žmonėms. Jo ryžto ir atkaklumo dėka, derybose su žemės ūkio 
ministerijos, Seimo ir vyriausybės nariais, išliko nederlingų žemių išmoka, bet svarbiausia, siekia, kad Varėnos 
bei Trakų rajonų visos žemės būtų įtrauktos į naująjį nenašių žemių žemėlapį.

Už Lietuvą, 
kurioje norisi gyventi!

Politinė reklama bus apmokėta iš Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio rinkiminės sąskaitos. Užs. Nr. 943

Spalio 9 d. balsuok už Juozą Baublį, 
Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio kandidatą į Seimą 

Varėnos–Trakų rinkimų apygardoje!

Edita RUDELIENĖ
Trakų rajono savivaldybės merė

ir bendradarbiavimo modelis 
informavimui apie Jaunimo ga-
rantijų iniciatyvą“, kuris tęsis iki 
2017 m. vidurio, siekiama prisi-
dėti prie sklandaus ir kokybiško 
Jaunimo garantijų įgyvendinimo 
bei efektyvesnio nedirbančių ir 
nesimokančių jaunuolių informa-
vimo apie užimtumo galimybes. 
Iš viso yra numatyta surengti 60 
renginių jaunimui.  

Lietuvos darbo birža nuo 
šių metų pradžios įgyvendina 
du Jaunimo garantijų projektus: 
„Atrask save“ ir „Naujas startas“, 
kuriais siekiama suteikti siste-
mingą pagalbą jaunam žmogui. 
Yra organizuojami grupiniai 
užsiėmimai, perkamos paslaugos 
iš profesionalių, ilgametę patirtį 
turinčių ir mokančių su jaunais 
žmonėmis dirbti lektorių. „Jau-
nam žmogui šiandien yra daug 
galimybių ir jis pasimeta, kuriuo 
keliu eiti, o patyriminiai užsiėmi-
mai, būtent, ir padeda įsivertinti 
savo tikslus ir suprasti, ko gyve-
nime norėtų,“ – teigė Vilniaus 
teritorinės darbo biržos Jaunimo 
darbo centro skyriaus vedėja Jo-
lanta Skirmantienė. Jaunuoliams 
yra siūlomos ir trumpalaikės sa-
vanoriškos praktikos galimybės. 
„Asmenys, atlikę savanorišką 
praktiką, nuo 2018 m. stojantys į 
aukštąsias mokyklas galės gauti 
0,25 balo, – džiaugiasi naujove 
LR socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos  Darbo rinkos sky-

riaus vyriausiasis specialistas 
Valdas Maksvytis. Užsiėmimų 
metu psichologas atlieka testą ir 
nustato, ar jaunuolis norėtų būti 
samdomu darbuotoju, ar jis yra 
linkęs pradėti savo verslą. Pagal 
tai yra dėliojamos paslaugos, pa-
vyzdžiui, trumpalaikės praktikos 
įmonėje, susitikimai su darbda-
viais ir pan. Taip pat rengiami 
išvažiuojamieji seminarai, kurių 
siekis – ištraukti jaunuolį iš jam 
įprastos socialinės aplinkos ir 
parodyti kitą pasaulį. Jei šiuo pe-
riodu jaunuolis nesusiranda dar-
bo, tada prasideda kitas etapas ¬ 
– projektas „Naujas startas“, kur 
jaunimas dalyvauja profesiniame 
mokyme arba gauna subsidijas 
lengvesniam įsidarbinimui“.

„Didžiausia naujovė, kad 
Lietuvos darbo birža pradėjo 
bendradarbiauti su Jaunimo 
reikalų departamentu, kuris su-
būrė 58 organizacijų, dirbančių 
su jaunimu, tinklą“, – džiaugėsi 
Valdas Maksvytis. – Jei ankščiau 
Lietuvos darbo birža dirbo su už-
siregistravusiais jaunuoliais, mes 
siekiame surasti ir tuos, kurie dėl 
vienokių ar kitokių priežasčių 
neužsiregistravo darbo biržoje. 
Tokių jaunuolių yra surasta apie 
tūkstantį“.

Opią jaunimo nedarbo pro-
blemą ir būtinybę padėti jaunuo-
liams rodo 6450 jaunų (iki 29 m.) 
bedarbių Vilniaus teritorinėje 
darbo biržoje skaičius. Vilniaus 
apskrityje jaunimo (iki 29 m.) 
nedarbas siekia 4,4 proc.

Seminaras jaunimui

Rugsėjo 12 d. 31 nedirbantis ir 
nesimokantis jaunuolis (iki 29 m.) 
dalyvavo šiemet birželio mėnesį 
duris atvėrusiame Trakų jaunimo 
darbo centre renginyje „Sužinok 
– tu gali“, kur per patyriminį 
dinaminį užsiėmimą, kurį vedė 
profesionalus lektorius, karjeros 
ir asmeninio tobulėjimo konsul-
tantas Mindaugas Vidugiris, su-
sipažino Jaunimo garantijomis. Jo 
metu buvo atliekamos kūrybinės 
ir struktūrinės užduotys, paremtos 
„Geshtalt“ terapijos bei patyrimi-
nio mokymosi teorijos principais. 

Renginio metu jaunuoliams 
buvo siūloma pasitikrinti savo IT 
žinias, todėl  buvo surengtas pro-
tmūšis „Ar esi interneto guru?“, 
kurią organizavo vienas iš projekto 
partnerių – asociacija „Langas į 
ateitį“. Kiekvienas darbas reikalau-
ja ne tik teorijos, bet ir praktikos. 
Dalyviams Lietuvos pramoni-
ninkų konfederacija suorganiza-
vo apsilankymą Trakų istorijos 
muziejuje, kur jie susipažino su jo 
padaliniais, veikla, galimybėmis 
dirbti muziejuje, pamatė šį darbą iš 
arti. Norintieji netgi savo rankose  
galėjo palaikyti demonstracinius 
eksponatus, pasimatuoti šarvus, 
aplankyti ekspozicijas. 

Tikimasi, kad Jaunimo garanti-
jos taps galimybe jaunimui atrasti 
save ir taip įsilieti į darbo rinką.

Jolanta ZAKAREVIČIŪTĖ
Autorės nuotr.

Jaunimo garantijų viešinimo 
projektas Trakuose

Atkelta iš 1 p.

bitininkavimas, bičių produktai 
teikia gydomąjį-relaksuojantį po-
veikį. Kartu su neįgaliaisias mo-
kėsi žvakių liejimo iš natūralaus 
bičių vaško. Susitikime dalyvavo 
Dr. Stefan Stangaciu (Rumunija), 
Tarptautinės Apiterapijos fede-
racijos generalinis sekretorius, 
Vokietijos ir Rumunijos Apite-
rapeutų Asocijacijos prezidentas, 
prof. Dr. J. Jankauskienė (LSMU 
Akių ligų klinika; Lietuvos Apite-
rapeutų Asocijacijos prezidentė), 
prof. Sonata Trumbeckaitė, Trakų 
bitininkų draugijos nariai Virgi-
nijus Kondrotas, Jonas Jakelaitis, 
veterinarijos gydytojas Vaidas 
Jonušaitis, svečiai iš Vilniaus 
bitininkų susivienijimo Kęstutis 
Kvedaris, Elektrėnų bitininkų 
draugijos atstovai.

Didelį susidomėjimą sukėlė 
centro teritorijoje pastatytas api-
terapijos namelis. Jame gyvena 
6 bičių šeimos, o du žmonės jo 
viduje patiria relaksuojantį po-
veikį. Tai pagerina žmogaus fi-
zinę ir dvasinę būklę. Apiterapija 
sveikatinimui plačiai naudojama 
Rumunijoje, Vokietijoje, Ukraino-
je ir kitose šalyse.

Kongreso dalyviai įvertino 
TNUC veiklą ir bitininkystę kaip 
priemonę žmonių su negalia ug-
dymui ir integracijai . Įvertino ir 
kitas neįgaliųjų veiklas, sukurtus 

rankdarbius, pintines iš vytelių, 
gaminamus avilius ir kitas biti-
ninkavimo priemones.

Dr. Stefan Stangaciu, Tarp-
tautinės Apiterapijos federacijos 
generalinis sekretorius, pasiūlė 
bendradarbiauti, o Prof. Dr. J. 
Jankauskienė , Lietuvos Apite-
rapeutų Asocijacijos prezidentė 
VšĮ Trakų neįgaliųjų užimtumo 
centrui įstoti į Lietuvos Apitera-
peutų Asocijaciją.

Rugsėjis VšĮ Trakų neįgaliųjų 
užimtumo centui pilnas naujų 
potyrių. Paminėjus 15 metų 
centro gimtadienį, imamės nau-
jų darbų. VšĮ Trakų neįgaliųjų 
užimtumo centro direktorius, 
rūpindamąsis savo centro lanky-
tojų sveikatinimu atranda naują 
veiklą – apiterapiją. 

Taigi, VšĮ Trakų neįgaliųjų 
užimtumo centro bendruomenė 
džiaugiasi nauja veikos kryptimi 
bei galimybe bendradarbiauti su 
Tarptautinės Apiterapijos fede-
racijos ir Lietuvos Apiterapeutų 
Asocijacijos atstovais.

Apiterapija (lot. apis „bitė“ + gr. 
therapeia „gydymas“) – gydymo ir 
profilaktikos metodai, kuriuose nau-
dojami bičių gaminami ir surenkami 
produktai, taip pat ir bičių nuodai.

VšĮ Trakų neįgaliųjų 
užimtumo centro inf.

Apiterapija Trakuose

Apiterapijos kongreso dalyviai kartu su neįgaliaisiais gamino žvakes

Atkelta iš 1 p.


