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TIK SKAIČIAI
Trakų rajono civilinės metrikacijos 

duomenimis, 2019 m. nuo liepos 4 
iki 10 dienos gimė 4 vaikučiai – 2 
mergaitės ir 2 berniukai. Mirė 10 

žmonių. Santuokų ir ištuokų regis-
truota nebuvo.

75-ieji leidimo metai

Trakietis tarp geriausiųjų

VMI kvitų laimėtojai ir 
trakiečiai

Šventės Trakų rajone

Nesantuokinis gyvenimas

PRENUMERATA 2019 M.

1 mėn. - 4 EUR
3 mėn. - 12,50 EUR

6 mėn. - 25 EUR

Vytauto  g. 22, Trakai
tel. (8 648) 38292

ŠIANDIEN SKAITYKITE

Dailininkas Dovydas Bou.

4 p.

6-7 p.

8 p.

3 p.

Antikos žavesys ar kičas Trakų kultūrai?

Ar ne per aukštai šoka rajono merė?

Šią savaitę pasirodė informacija, kad Trakų istorinis nacionalinis 
parkas (TINP) ketina pirkti antikinių skulptūrų už 330 tūkst. eurų be 
PVM.

Kokios skulptūros?
Skulptūrų viešojo pirkimo 

dokumentuose nurodoma, kad 
bus įsigyjama 21 skulptūra, 
kurių originalai eksponuojami 
Luvro, Vatikano, Britų ir kituose 
garsiausiuose pasaulio muzie-
juose. Planuojama pirkti tokias 
skulptūras: trijų metrų aukš-
čio Nikė iš Samokratės, beveik 
dviejų su puse metro aukščio 
Laokontas, beveik dviejų metrų 
aukščio Augustas iš Prima Porta. 
Skulptūros sukurtos laikotarpiu 
tarp V amžiaus prieš Kristų ir IV 
amžiaus po Kristaus. Skulptūros 
turėtų būti tokio paties dydžio 
kaip ir originalai, pagamintos iš 
lieto akmens. Viešoje erdvėje iš 
karto pasirodė nuogąstavimų, 
kad skulptūros greičiausiai bus 
pagamintos Kinijoje ir tai bus 
tik „pigi kopija“. Laikraštis „Galvė“ 
pateikė klausimus pačiai TINP 
direkcijai, į kuriuos su malonu-
mu atsakė šios įstaigos Kultūros 
projektų valdymo skyriaus vado-
vė Leona Jančiauskienė.

Kur bus gaminamos šių skulp-
tūrų kopijos, o gal jos jau yra 
pagamintos? 

Skulptūros dar nėra paga-
mintos – 2019 m. birželio 21 d. 
pradėtas viešasis jų pirkimas. 
Kur bus gaminamos skulptūrų 
kopijos, Lietuvoje ar užsienyje, 
spręs konkursą laimėjęs tie-
kėjas. Reikalavimo, iš kokios 
konkrečios šalies privalo būti (ar 
negali būti) įsigyjamos prekės, 
viešojo pirkimo sąlygose nenu-
rodoma.

Ar jas gamins pripažinti skulp-
toriai?

Kas gamins skulptūras pa-
aiškės tik tada, kai bus įvykdytas 
viešasis pirkimas. Pirkimo sąly-
gose yra įtrauktas kvalifikacinis 
reikalavimas tiekėjui turėti ne 
mažiau kaip vieną profesionalų 
skulptorių, turintį aukštąjį uni-
versitetinį ar jam prilygintą išsi-
lavinimą menų studijų ar dailės 
srityje, 

Nukelta į 3 p. Augustas iš Prima Porta. Vatican-patron.com. nuotr.

ŠIMO BURBULIO
ŽVILGSNIS

Dėkojame Tau, Dievuli, kad Tu į šį visom prasmėm apleistą Trakų kraštą, kuriame net paskelbta 
ekstremalioji padėtis dėl sausros, atsiuntei lietučio ir mūsų visų būrų lietuvių žemelę ir ant jos augan-
čius augalėlius pagirdinai. Tuo tarpu aš šią ūkanotą popietę pamėginsiu be savo bajerių pabūti rimtu 
politikos apžvalgininku, nes ar nebus taip, kad mūsų rajono merė šiek tiek perkaito nuo tos saulės, kai 
nusprendė žengti neįprastą manevrą.

Benai, plaukiam į Nidą
Liepos pirmąsias dienas su 

Izolda leidome mūsų Pabaltijo 
perle Nidoje. Šildėmės po skais-
čia saulute Nidos nudistų pliaže 
ir džiaugėmės, kaip smagu pa-
bėgti nuo to Trakų rajono, ku-
riame vien intrigos ir apkalbos 
verda. Bet kur tau – vaikštant 
vakare su Izolda už parankės 
po Parnidžio kopas, staiga pa-
stebėjau mūsų rajono gviazdą, 
mūsų merę Edita Rudelienę su 
savo sutuoktiniu! Net bandžiau 
kurpti sąmokslo teoriją, kad gal 
ji mane persekioja ir tik vėliau 
viskas ėmė aiškėti. Iš pradžių 
man mėgino pagelbėti „Galvės“ 
žurnalistės. Jos mane patikino, 
kad pagal merės darbotvarkę 
liepos 

Nukelta į 5 p.
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