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Viltis, gedulas ir genocidas 
palietė ir lentvariečius

Dvaro parke 
lankytis pavojinga

Nukelta á 2 p.

Lentvario parke išplitę Sosnovskio barščiai jau kelia pavojų lankytojams

Dabartiniu metu Lentvario 
dvaro sodybos parko teritorijoje 
lankytis jau pavojinga sveikatai, 
nes daugelyje vietų bujoja Sosnovs-
kio barščiai. Menkiausias prisilieti-
mas prie šių pavojingų augalų gali 
nudeginti atviras kūno vietas. Gau-
siai šie pavojingi augalai paplitę 
buvusių dvaro arklidžių teritorijoje 
ir ežero pakrantėje. Kasmet subran-
dintos introdukuoto augalo sėklos 
keliauja gilyn į unikalaus parko, 
kurį įkūrė garsus prancūzų kraš-
tovaizdžio architektas Eduardas 
Fransua Andrė, centrinę dalį.

Šis augalas dvaro teritorijoje 
pirmiausia paplito prie buvusių 
dvaro arklidžių griuvėsių. Ne-
naikinami augalai kasmet plito 
unikalaus parko teritorijoje ir jau 
pasiekė centrinę parko dalį.

Dabar Sosnovskio barščiai 
tarp parko teritorijoje stūksančių 
dvaro mūrų ir čia gyvenančių 
lentvariečių ūkinių pastatų auga 
netrukdomi ir, jeigu bus delsiama, 
po keleto metų po unikalų parką, 
tikriausiai, bus galima vaikščioti tik 
su specialia apranga, apsaugančia 

Nukelta á 2 p.

Kai netenkame artimo žmo-
gaus, asmeniškai gedime tyliu su-
simąstymu ir juodais drabužiais. 
Kita vertus, gedulas kitaip atrodo 
mūsų veiduose, o dar ir dėvint 
tautinį drabužį, kai prisimename 
1941 06 14 dieną, kada prasidėjo 
tautos ilga aukos katorga. Buvo 
tik viltis ir Dievas, regis, labiau Jo 
Sūnaus Motinos švenčiausiosios 
Marijos dėmesys, kuris tremti-
niams dovanojo tikėjimą.

Nemažai „liaudies priešų“ 
sugrįžo. Tarp kitų Lentvaryje 
pažįstame Janiną Karvelytę-Du-
malakienę sykiu su vyru, politiniu 
kaliniu Adomu.

O genocidas verčiamas taip: 
graikiškai genos – giminė ir loty-
niškai caedo – žudau, kad ir Lie-
tuvoje socialiniais, nacionaliniais 
motyvais vadinamą buržuazinę 
nacionalistinę klasę, o mūsiš-
kai – ūkininkų ir inteligentijos 
tautos žiedą „vardan proletariato 
laisvės“, lyg anasai iš karto tu-
rėtų tą vadinamą klasę pakeisti 
savimi. Taip nebuvo ir niekada 
nebus, todėl staliniečių siaubo 
manymas smogiant marksizmo 
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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 9-18 val., VI-9-15 val, 
VII-nedirba

Apsilankykite
Birželio 22 d. Totorių kultūros 

diena ir Sabantujus Trakų Pusia-
salio pilies teritorijoje.

Janinos ir Jonai,
gyvenkite nuolat ieškodami savo 

paparčio žiedo, nesvarbu, ar 
sniego, ar obelų žiedų pūgoje… 

Būkite laimingi! 

Lentvario seniūnas 
Vytas RUKŠĖNAS 

Lentvariečiai geležinkelio stotyje paminėjo Gedulo ir vilties dieną
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nuo kontakto su sveikatai pavojų 
keliančiais augalais.

Trakų rajono savivaldybė ke-
letą kartų bandė šiuos užaugusius 
augalus naikinti su traktoriniu 
smulkintuvu, bet augalai vėl atau-
go iš šaknų ir platino sėklas. Len-
tvario seniūnija, kurios teritorijoje 
yra parkas, bandė Sosnovskio 
barščius šienauti, bet kai vienas 
darbininkas nukentėjo, šie darbai 
buvo nutraukti.

Herbicidais Sosnovskio barš-
čius Lentvario parke naikinti 
draudžia aplinkosaugininkai, nes 
čia gausu tvenkinių, susisiekian-
čių su ežerais.

Trakų rajono savivaldybės vy-
riausiasis specialistas (ekologas) 
Jonas Kriaučiūnas sakė, kad šiems 
metams savivaldybė Sosnovskio 
barščių naikinimui nėra numačiu-
si lėšų, tačiau nieko nedaryti, kai 
iškilo pavojus pasaulinės reikš-
mės parkui, ne tik apsileidimas, 
bet ir nusikaltimas. Juk parko 
priežiūra priklauso Trakų rajono 

Dvaro parke 
lankytis pavojinga

Lentvario parke išplitę Sosnovskio barščiai jau kelia pavojų lankytojams

Atkelta iš 1 p.

Per septyniasdešimt metų 
praėjo nuo tragiškų įvykių, kurie 
ištiko mūsų tautą. 1941 m. birželio 
14 d. prasidėjo masiniai lietuvių 
areštai ir trėmimai. Lietuviai iš-
tisomis šeimomis buvo tremiami 
į Sibirą. Žmonės buvo vežami 
krovininių traukinių vagonuose. 
Tremtyje atsidūrė geriausi mūsų 
tautos atstovai. Iš viso 1941–1952 
m. iš Lietuvos buvo ištremta apie 
132 tūkst. žmonių, apie 28 tūkst. 
iš jų žuvo. Lentvario mieste gy-
vena nemažai šeimų, išgyvenu-
sių tremties dalią. 1995 m. buvo 
įkurta Lentvario politinių kalinių 
ir tremtinių organizacija. 

Jau daugelį metų Lentvario 
miesto bibliotekoje minima Ge-
dulo ir vilties diena. Į susitikimą 
su Lentvario tremtiniais atėjo 
Motiejaus Šimelionio gimnazijos 
vasaros stovyklos „Mano gimti-
nė ir aš“ dalyviai su mokytojais. 
Per popietę išgyvenimais ir pri-
siminimais apie tremtį dalijosi 
šių tragiškų įvykių liudininkai, 
tremtiniai Alfonsas ir Marytė Ka-
cėnai ir politinis kalinys Adomas 
Dumalakas. 

Alfonsas ir Marytė buvo 
ištremti 1948 m., beveik tuo pačiu 
metu iš atskirų Dzūkijos vietų, 
su savo šeimomis. Abi šeimas 
okupantai ištrėmė į Krasnojarsko 
kraštą, Jermakovskajos rajoną, 
Tanzybėjaus miško kirtė jų 
gyvenvietę. Darbo ir gyvenimo 
sąlygos buvo nežmoniškai sunkios. 
Dirbo miškų ūkyje (net vaikai), 
kirto, genėjo, krovė ir upe plukdė 
medžius, nesvarbu koks buvo 
metų laikas ir oras, o temperatūra 
kartais siekdavo -50 laipsnių. 
Maisto gaudavo tik mažą duonos 
gabalėlį ir vandens. Gyveno 
barako kambaryje kiauromis 
sienomis, per kurias laisvai 
švilpavo vėjas. Kartu gyveno dar 
keturios šeimos. Laisvės ir teisių 
neturėjo jokių, buvo sakoma, 
kad jie nuteisti (be kaltės) iki 
gyvos galvos. Jų likimas priklausė 
nuo prižiūrėtojo ir komendanto 
žmogiškumo. Tremtyje gyvenimo 
keliai susipynė – Marytė Skliutaitė 
ir Alfonsas Kacėnas tapo šeima ir 

Be kaltės nuteisti

susilaukė dukrelės Onutės. 1957-
aisiais Kacėnai grįžo į Lietuvą ir 
apsigyveno Lentvaryje. Abu dirbo 
Lentvario kilimų fabrike. Tėvynėje 
taip pat nebuvo lengva, tuometinė 
valdžia juos laikė liaudies priešais, 
tą nuolat primindami.            

A. Dumalakas gimė Kaišiado-
rių rajone, Velūnų kaime. Po karo 
mokėsi Vilniaus geležinkeliečių 
mokykloje, sėkmingai tęsė moks-
lus gimnazijoje. Ten jis įstojo į slap-
tą Lietuvos tautinio išsilaisvinimo 
organizaciją. Organizacija buvo iš-
duota ir 21 metų A. Dumalaką su-
ėmė ir nuteisė šešeriems metams. 
Jis buvo išsiųstas į Magadaną, į 
aukso bei urano rūdos kasyklas, 
kurių gylis siekė iki 400 metrų po 
žeme. Sąlygos buvo baisios, maisto 
ir vandens beveik nebuvo, kame-
rose žmonių sausakimša, miegojo 
ant narų arba plikos žemės, po 
galva pasidėdami kokią drapaną. 
A. Dumalakas dažnai prisimena, 
kiek jam grėsė įvairių pavojų, 
tačiau visada atsirasdavo išeitis, 
matyt, gimęs po laiminga žvaigž-
de. Jis papasakojo apie nutikimą, 
įvykusį Maskvoje. Juos suvarė į 
pirtį kartu su kriminaliniais nusi-
kaltėliais, kurie, greitai nusiprausę, 
pasisavino visus politinių kalinių 

nusikalstama ideologija neturėjo 
istorijos vystymosi ir nusibaigė 
TSRS žlugimu.

Ta mūsų kantrybės ir pergalės 
proga susirinkome geležinkelio 
stotyje padėti ant bėgių gėlių, 
padainuoti tremtinių dainų ir už 
savo nugaros (žiūrėkite nuotrau-

Atkelta iš 1 p.
ką) palydėti taikingą ešeloną, ne-
nustatytą Kaliningrado (Karaliau-
čiaus!) ar Lietuvos, nes ten gyveno 
galutinai užmušti mūsų genetiniai 
broliai prūsai, tad pripažinkime ir 
savo kaltę dėl to.

Jonas Počepavičius, autoriaus nuotr.

Dėmesys ir tyla
Račkūnų kapų dalelė, ten, kur sykiu su tremties bičiuliais amžinai ilsi-

si ir buvusi iškyli LPKTS Lentvario filialo pirmininkė Ona Danilkevičienė, 
TS-LKD Trakų skyriaus kasos pinigėliais, palaikant TS-LKD Lentvario 
grupės pirmininko pavaduotojos Rimos Buivydienės iniciatyvą, gražiai 
sutvarkyta. Gerai. Ir negerai, jog minėta grupė artimėliau nedraugauja 
su Lentvario gyvais tremtiniais. Beje, kaip ir kitos, o ypač LSDP, šiandien 
Seime esanti pirmąja ledi.

Ežeras ar pelkė?

Aidas
2013 06 07 mes sostinės funda-

mentalioje Vinco Kudirkos aikštėje 
šalia „Tautiškos giesmės“, kuri 
vėliau tapo mūsų himnu, autoriaus 
paminklo viltingai nusipaveiksla-
vome, aiškiausiai prisiminę rusų 
laikus, kai šioje vietoje lyg ir kles-
tėjo armijos generolo Ivano Černia-
chovskio kapas ir paminklas, ant 
kurio buvo užrašyta, kad lietuvių 
tauta dėkinga generolui už laisvę. 
Taigi, išvėrę tokią skaudžią nacio-
nalinę gėdą ir žinoję, jog minėtas 
generolas, vėliau pasigavęs klastin-
gą kulką savo mirčiai, genocidiškai 
„vadavo“ ir Karaliaučiaus kraštą, 
tėčiui Vilniui labai sėkmingai su-
giedojome tarmišką dzūkų dainą. 
Ir skriaudose pagyvenę atsiduso-
me ryškia viltimi.

Kai einate miesto link, šiandien nostalgiškai vadinamo Kilimų fabriko 
rajonu arba šiaurės, tarkime, geležinkelio stoties tuneliu, iš kairės Jus pa-
sitinka tankus krūmynas, kurį mėgo (maždaug 2 gegužės pavasarius jau 
ne!) lakštingalos, rengdamos nemokamus koncertus. Už lapų deguonimi 
naudingos augmenijos – vandens telkinys. Tai kaip jį pavadinsime – ežeru 
ar kipšų ir raganų pelke? 

Lentvario tremtiniai Alfonsas ir Marytė Kacėnai bei Adomas Dumalakas su 
Lentvario M. Šimelionio gimnazijos stovyklos „Mano gimtinė ir aš“ dalyviais. 
Laikomas tremties vietų žemėlapis

drabužius. Karininkai liepė savo 
drabužius atpažinti ant plėšikų 
kūnų ir tada prasidėjo muštynės. 
Šeimą Adomas sukūrė tremtyje 
Magadano srityje, vedė tremtinę 
Janiną Karvelytę. Jos tremtis pra-
bėgo Altajaus krašte, jaunuolius 
skyrė 5 tūkstančiai kilometrų, bet 
atstumas nesutrukdė bendrauti. 
Jie pamilo vienas kitą ir ilgą laiką 
bendravo laiškais. Tremtyje su-
tuoktiniams gimė sūnus Vladas 
ir dukra Zita. 1963 m. Dumalakų 
šeima grįžo į Lietuvą ir apsigyveno 
Lentvaryje.

Šiuo metu Alfonsas ir Marytė 
Kacėnai, Adomas Dumalakas, 
būdami pensininkai, taip pat 
turi daug veiklos. Jie priklauso 
Lentvario politinių kalinių ir 
tremtinių organizacijai, dainuoja 
Lentvario tremtinių chore. Per 
pokalbį su svečiais nebuvo galima 
nepastebėti iš šių senolių akių 
sklindančios šviesos, šilumos, 
taurios šypsenos ir optimizmo. 
Jie buvo kupini energijos, kuria 
dalijosi su kitais.

Rūta Minkevičienė,
Trakų viešosios bibliotekos

Lentvario filialo bibliotekininkė 
Kristinos Mečkovskos nuotr.

savivaldybei. Jeigu negalima šių 
augalų nušienauti su traktoriniu 
smulkintuvu, tai galima nesun-
kiai nuskabyti besiformuojančius 

Lentvario kultūros lobiai: nykstantis paveldas

*Straipsnį remia  Spaudos, radijo  ir televizijos rėmimo fondas

žiedus ir neleisti subręsti naujoms 
sėkloms. 

 Kęstutis Petkūnas
Autoriaus nuotr. 

Viltis, gedulas ir genocidas 
palietė ir lentvariečius
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Stovyklautojai Lentvario parke surengė estafečių varžybas

Stovykla „Mano gimtinė ir aš“ 
kvietė pažinti, keliauti, pramogauti

Dieninė vasaros stovykla 
,,Mano gimtinė ir aš“ jau ne pir-
mus metus kvietė mokinius pradėti 
atostogauti. Vykdant programos 
veiklas akcentuojama gimtojo kraš-
to ir gimnazijos istorijos svarba. Šių 
metų programos potemė – „Mano 
krašto spalvos“. 

Vaikų socializacijos programa 
„Mano gimtinė ir aš“ sprendžia 
aktualią šių dienų problemą – ska-
tina jaunimo pilietiškumo ugdymą 
bei pagarbą gimtajam kraštui. Įgy-
vendinant šią programą siekiama 
suteikti galimybę socialiai remti-
niems vaikams geriau pažinti savo 
gimtinę, plėsti akiratį, kūrybingai 
praleisti laisvalaikį. Savo krašto 
pažinimas ugdo pilietiškumą ir 
skatina mylėti bei gerbti gimtinę. 
Programos turinį sudaro gimtojo 
miesto bei apylinkių gražiausių ir 
įdomiausių vietų lankymas, tiria-
mieji, kūrybiniai, savęs pažinimo, 
savianalizės darbai. Pasirinkti 
darbo metodai plečia ugdytinių 
akiratį, ugdo mąstymą, skatina kū-
rybiškumą bei lavina saviraišką.

Stovyklos dalyviai pagal progra-
mos veiklas lankėsi Lentvario miesto 
bibliotekoje, rinko medžiagą apie 
Lietuvos lankytinas vietas: Jūros mu-
ziejų, Gintaro muziejų, Zoologijos 
sodą, Velnio duobę, Gedimino pilį, 
Kryžių kalną, Trakų pilį, Užutrakio 
dvarą bei kitas grafo Tiškevičiaus 
pilis ir parkus, rado nemažai me-
džiagos apie savo gimtąjį Lentvario 
miestą. Taip pat stovyklautojai ga-
lėjo susipažinti su Mariaus Jovaišos 
knyga „Neregėta Lietuva“. Kitą 
popietę mokiniai žiūrėjo lietuviškai 
dubliuotą pažintinį filmą „Kelionė į 
vandenyno gelmes“.

Kasmet Lentvario miesto bibli-
otekoje minima Gedulo ir vilties 
diena. Susitikime su Lentvario 
mieste gyvenančiais buvusiais 
tremtiniais dalyvavo ir Lentvario 
Motiejaus Šimelionio gimnazijos 
vasaros stovyklos ,,Mano gimtinė 
ir aš“ dalyviai drauge su savo mo-
kytojais. Per popietę išgyvenimais 
ir prisiminimais apie tremtį dalijosi 
šių tragiškų įvykių liudininkai 
tremtiniai Alfonsas ir Marytė Ka-
cėnai bei politinis kalinys Adomas 
Dumalakas.

Per susitikimą bei užsiėmimus 
bibliotekoje mokiniai turėjo gali-
mybę geriau pažinti savo kraštą, jo 
žmones, istoriją, todėl yra dėkingi 
Lentvario miesto bibliotekos vedė-
jai Kristinai Mečkovskai, sutikusiai 
bendradarbiauti socializacijos 
projekte, bei bibliotekininkei Rū-
tai Minkevičienei, organizavusiai 
užsiėmus bei nuoširdžiai bendra-
vusiai su stovyklautojais.

Stovyklos uždarymo dieną 
Lentvario miesto bibliotekoje buvo 
parengta stovyklautojų kūrybi-
nių darbų paroda „Mano krašto 
spalvos“.

Trakų rajono savivaldybės 
administracijos, suteikusios socia-

lizacijos programai „Mano gimtinė 
ir aš“ finansinę paramą, dėka sto-
vyklos dalyviai galėjo ir pakeliauti. 
Mokiniai lankėsi Aukštadvario 
regioniniame parke. Vienos kelio-
nės metu aplankė Aukštadvario 
miestelį, lipo į Kartuvių kalną, 
leidosi į Velnio duobę, apžiūrėjo 
Užutrakio parką, poilsiavo ant 
Trakų ežero kranto. Kita ekskursija 
buvo turistinė. Lydimi biologijos 
mokytojos Lilijos Sabolevskienės 
ir geografijos mokytojos Audronės 
Vyšniauskienės, stovyklautojai 
leidosi į žygį po Strėvos įgriuvą. 
Per kelionę mokytojos supažindino 
vaikus su Aukštadvario regioninio 
parko augmenija, moksliniu bei 
literatūriniu įgriuvų atsiradimo pa-
aiškinimu. Pasirodo, kadaise įgriu-
vos vietoje stovėjo didžiulė smuklė, 
kurioje, kaip pasakoja padavimas, 
puotaudavo velniai ir palaidūnai 
vyrai. Kadangi daugeliui žmonių 
smuklė atnešė vien skausmą, tai ji 
buvo prakeikta ir prasmego žemėn, 
o iš atsivėrusios gilios duobės dar ir 
dabar galima išgirsti sklindančius 
keistus garsus. 

Stovyklautojai taip pat išky-
lavo po savo miesto apylinkes, 
pramogavo prie Lentvario ežero, 
rengė šaškių turnyrus, žaidė stalo 
žaidimus, šoko ir atliko įvairius 
kūrybinius darbus. Kai biologijos 
mokytoja L. Sabolevskienė drauge 
su Trakų rajono miškų urėdija or-
ganizavo VI rajoninę jaunųjų miško 
bičiulių šventę „Būkime gamtos 
vaikai“, joje dalyvavo ir dieninės 
vaikų vasaros stovyklos „Mano 
gimtinė ir aš“ dalyviai. Šventė 
suvienijo rajono jaunuosius miški-
ninkus, kurie pasakojo apie savo 
veiklą ir atliko įvairias užduotis, 
urėdijos darbuotojus, gimnazijos 
bendruomenę. Piešiniais, šokiais, 
dainomis jaunimas kalbėjo apie 
gamtos išsaugojimo svarbą. Sto-
vyklautojai galėjo gilintis ne tik į 
gimtojo krašto vietų ypatumus bei 
grožį, bet ir stebėjo gamtos spalvas, 
pažadėjo saugoti gamtą.

Stovyklos uždarymo dieną, 
apibendrindami stovyklos veiklas 
ir nuveiktus darbus, mokiniai da-
lijosi patirtais įspūdžiais, džiaugėsi 
linksmai prasidėjusiomis atostogo-
mis, naujais draugais, vykusiomis 
ekskursijomis ir puikiai praleistu 
laiku. Už kiekvieną dieną, tapusia 
maža švente stovyklautojams, 
mokiniai dėkingi dieninėje va-
saros stovykloje nuoširdžiai bei 
kūrybingai dirbusiems gimnazijos 
mokytojams, dovanojusiems poilsį 
ir žinias.

Dieninės vasaros stovyklos 
vykdymo laikas baigėsi, o vasara 
tęsiasi. Lai būna ji taip pat šilta, 
linksma ir pilna įspūdžių.

Giedrė Širinskienė,
Lentvario Šimelionio gimnazijos 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui 
D. Prakapaitės nuotr.

„Senoji kibininė“ pasitinka ir 
Vilniaus senamiesčio lankytojus

Nuo Trakų iki Vilniaus
„Senoji kibininė“, daugelį metų 

džiuginanti skania virtuve Trakų 
gyventojus ir svečius, kaskart pa-
teikia naujų staigmenų. Be Vilniaus 
gatvėse išriedėjusių autobusiukų, 
kuriuose galima įsigyti karštų, sul-
tingų kibinų, spurgų, firminio „Šim-
talapio“, kavos ar gaiviųjų gėrimų, 
gardūs patiekalai  aukia ir Ogmios 
mieste bei Trakų Vokėje, Vilniuje, 
esančiose kavinėse. Negana to, 
prieš mėnesį „Senoji kibininė“ dar 
praplėtė savo ribas ir įsikūrė pačioje 
Vilniaus miesto širdyje – senamies-
tyje, Vilniaus g. 12. 

Jaukus interjeras
Pravėrus naujai įsikūrusios 

„Senosios kibininės“ duris baro 
vaizdas nukelia į Trakus, kuriuose 
yra šio verslo, vadovaujamo savi-
ninkų Zinaidos ir Vlado Juškių, 
pradžia. Nedidelė kavinukė neat-
rodo kukliai. Joje iki smulkmenų 
apgalvota kiekviena detalė. Žymus 
dailininkas Sergejus Maslovas čia 
atidavė nemažą dalį laiko: nutapė 
ne tik sienas, lubas, paveikslą, bet 
ir išmargino prie baro kabančius 
šviestuvus. Ir viskas dėl to, kad 
kiekvienam atėjusiam skaniai 
pavalgyti klientui būtų ne tik 
skrandis pamalonintas, bet ir akys 
pradžiugintos. „Ateiname čia su 
šeima, nes „Senojoje kibininėje“ 
malonus aptarnavimas, skaniausi 
kibinai ir jaukus interjeras“, – sakė 
vienas iš klientų.

Senamiestyje dirbantys, gy-
venantys ar besisvečiuojantys 
asmenys, užsukę į naujai atsida-
riusią „Senąją kibininę“, valgiui 
gali pasirinkti kelias erdves – vi-
daus, lauko arba maistą išsinešti. 
Kaip sakė padavėja Rita, pastarąją 
dažniausiai renkasi planuojantys 
išvykas į gamtą. 

Kibinų įvairovė
Reikėtų žinoti, kad senamiesčio 

kavinukėje galėsite įsigyti ne visų 
patiekalų, kokių yra kitose šios 
įmonės kavinėse, tačiau kibinų 
įvairovė Jus masins išmėginti kie-
kvieną skonį ir sugrįžti dar ir dar 
kartą... Čia taip pat yra siūloma 
dienos sriuba arba sultinys, bulvi-
niai ir lietiniai blynai. Neužmiršti 
ir smaguriautojai – galėsite pasi-
lepinti „Šimtalapiu“, spurgomis, 
šakočiu, atsigaivinti firmine gira, 

Kaip sakė padavėja Rita, pietų valan-
domis vos spėja suktis

kmynų gėrimu, išgerti taurę fir-
minio „Senosios kibininės“ vyno 
ar kitų gaiviųjų bei svaigiųjų 
gėrimų. 

Arčiau lankytojų
Kaip sako UAB „Karališka ki-

bininė“ restoranų tinklo direktorė 
Daiva Žemaitienė, „trūksta laiko 
užsukti pas mus į Trakus? Tuomet 
mielai lauksime Jūsų Vilniuje“. 
Taigi „Senoji kibininė“ – arčiau 
lankytojų!

Jūsų patogumui „Senoji ki-
bininė“, įsikūrusi senamiestyje, 
penktadieniais ir šeštadieniais 
dirba net iki 2 val. nakties! Tik 
nepamirškite pasiimti ar įsigyti 
nuolaidų kortelės, nes su ja gausite 
10 proc. nuolaidą sąskaitai!
Daugiau informacijos galite rasti 

www.kibinas.lt.

Auksė Kekytė
Autorės nuotr.

Pradedamas valyti Bevardžio ežeras
Bevardis ežeras, telkšantis Len-

tvario miesto centre, yra labai svarbus 
vietovės ekologinis ir ekorekreacinis 
objektas. Tačiau tyrimai rodo, kad jo 
dugne yra susikaupę dideli kiekiai naf-
tos produktais užteršto dumblo, ežero 
litoralė užžėlusi menkaverčiais, rūšine 
įvairove nepasižyminčiais vandens au-
galų sąžalynais, o apyežeryje dominuoja 
organinių medžiagų perteklių pati-
riančiams dirvožemiams, eutrofiniams 
vandens telkiniams ir sąvartynams 
būdinga augalija.

Todėl Trakų rajono savivaldy-
bės administracija inicijavo projektą 
„Lentvario miesto Bevardžio ežero 
ekologinės būklės gerinimas“, per 
kurį žemsiurbe ir ilgastrėliais ekska-
vatoriais numatoma išvalyti visą ežero 
plotą (3,6 ha), pašalinant apie 23 503 

m3 naftos produktais užteršto dumblo 
ir pagilinant ežerą iki 2,5 m. Projekto 
apimtyje taip pat planuojama nuo 
perteklinės vandens augalijos išvalyti 
2,99 ha ežero ploto, sutvarkyti 2208 m 
ilgio ežero pakrantės ruožą ir įžuvinti 
ežerą amūrais, karosais ir lydekomis. 
Įgyvendinus šias veiklas bus pašalinti 
aplinkai pavojingi naftos teršalai, per-
teklinis dumblas ir augalija, sulėtinti 
eutrofikacijos procesai, pagerinta ežero 
ekosistemos būklė.

Projektas pradėtas vykdyti 2012 m. 
rugpjūčio mėnesį, ežero valymo darbus 
planuojama atlikti iki 2014 m. liepos 31 
d., projekto pabaiga – 2014 m. spalio 31 
d. Įgyvendinant projektą 2013 m. gegu-
žės 30 d. buvo pasirašyta rangos sutartis 
su UAB „Šilutės polderiai“. Rangovas 
įsipareigojo atlikti Bevardžio ežero 

valymo darbus pagal parengtą valymo 
darbų projektą bei įžuvinti ežerą. Darbų 
techninę priežiūrą atlieka UAB „TAEM 
Projektų valdymas“.

Projektas finansuojamas pagal San-
glaudos skatinimo veiksmų programos 
„Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros 
paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pri-
taikymas turizmo plėtrai“ prioriteto įgy-
vendinimo priemonę „Vandens telkinių 
būklės gerinimas“. Bendra projekto 
vertė – 876852,10 Lt. Projekto įgyvendi-
nimui iš ES fondų buvo skirta 789166,89 
Lt, t. y. 90 proc. bendros projekto vertės, 
o likusią dalį – 10 proc. arba 87685,2 Lt 
skyrė Trakų rajono savivaldybė. 

Trakų rajono savivaldybės 
Investicijų ir strateginio

 planavimo skyrius 
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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

GRYNO  AUKSO
  G

RAMO  KAINA

141 Lt
Dėmesio!  Nauja supirktuvė-lombardas!

Atsiskaitome iš karto!!!
S u p e r k A m e :

Aukso laužą ir dirbinius;
Dantų karūnėles (perkame 

ir neišardytas); 
Auksinius ir sidabrinius 

laikrodžius; 
Sidabrą (laužas, dirbiniai, 

stalo įrankiai, indai); 
Techninį sidabrą; 

•
•

•

•

•

Gintarą;  
Ikonas, ordinus, 

medalius, apdovanojimus; 
Auksines ir sidabrines monetas;
Porceliano ir molines figūrėles; 
Senus dokumentus (iki 1940 m.)  
Vertingus paveikslus;
Antikvariatą ir kitus vertingus 

daiktus.

•
•

•
•
•
•
•

muS rASiTe:
Vytauto g. 90, Trakai 
(Autobusų stoties laukiamojoje salėje)
Ežero g. 5, Vievis
Klevų al. 4, Lentvaris (PC Norfa)
i-V 9-18 val. Vi 9-1� val.

Sodų g. 22, Vilniuje 
(Autobusų stoties laukiamojoje salėje); 

i-V 8-18 val. Vi-Vii 8-15val.      

Mob. tel. + 370 682 33 507
Užs. Nr. 140

Užs.Nr. 118

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

reikalinga konditerijos gaminių 
pardavėja-kasininkė. Būtina 
prekybinio darbo patirtis. 
kreiptis tel. 8 66� �0 ��7

Užs. Nr. 188

Parduodu 6 a sklypą su namu 
Ukmergės pl. 12 kilometre. Šalia 
ežeras. Kaina 110 tūkst. Lt. 
Tel. 8 673 37 727

Užs. Nr. 168

Parduodu naują maumedžio me-
džio pirtį-kubilą. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 603 51 155

Užs. Nr. 167

Parduodu antikvarinį tarpukario 
Lietuvos vežimą. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 603 51 155

Užs. Nr. 166

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

2013 m. birželio 12-18 d. 

Trakuose dr. V. Džonson konsultuo-
ja, gydo: stuburas, sąnariai, nervų 
sistema, antsvoris, vidaus organai. 
Rezultatas 98 %. Atliekami gydo-
mieji masažai.
Veido ir kūno masažo kursai, sutei-
kiami diplomai. Registruotis 
tel.: 8 602 71 559, 8 624 27 829

Užs. Nr. 182

Parduodu malkas: skaldytas, kala-
dėmis; gaminu nurodytais išma-
tavimais; pristatau patogiu laiku; 
vežu įvairiais kiekiais. 
Kreiptis tel. 8 677 79 411

Užs. Nr. 180

Parengta pagal Trakų r. PK įvykių suvestinę

Lentvaryje, Lauko g. 5, parduoda-
mas 2 kamb. butas (46,66 kv. m) su 
patogumais. 2 a. iš 2. Suremontuo-
tas, yra balkonas, elektrinis gyvatu-
kas ir šildomos grindys vonioje. 
Tel. 8 620 44 042

Užs. Nr. 184

  2013-06-10 Lentvaryje gyvenanti mo-
teris pranešė, kad buvęs sugyventinis 
namo laiptinėje daužo duris, neleidžia 
praeiti, grasina sudeginti butą ir nu-
žudyti pareiškėją. Tokius veiksmus 
atlieka sistemingai.
  Iš Lentvario vaikų globos namų išėjo 
ir iki šiol negrįžo D. A., g. 1997 m. Po-
žymiai: vidutinio kūno sudėjimo, 1,64 
m ūgio, tamsių iki pečių ilgumo plau-
kų, buvo apsirengusi pilkom kelnėm, 
juodais marškinėliais, juoda striuke, 
apsiavusi baltom basutėm.
  2013-06-12 gautas pranešimas, kad 
2013-06-07 Lentvaryje, Geležinkelio 
g. esančioje turgavietėje, buvo pagrob-
tas merginos, gyvenančios Vilniuje, 
mobiliojo ryšio telefonas „Nokia 8000 
Lumia“. Padaryta žala 1389 Lt.
  2013-06-13 Lentvaryje, Klevų al. ir 
Vilniaus g. sankirtoje, sustabdžius 
patikrinti automobilį „Audi A6“, kurį 
vairavo Lentvaryje gyvenantis vyriš-
kis, automobilio salone rastas polie-
tileninis maišelis su augalinės kilmės 
medžiaga, galimai narkotine. Vyriškis 
sulaikytas ir uždarytas į Vilniaus aps. 
VPK areštinę.
  Lentvaryje gyvenanti moteris prane-

•

•

•

•

•

šė, kad su baltos spalvos autobusiuku 
atvyko nepažįstami asmenys ir iš jos 
namo kiemo pavogė 1 toną metalo 
laužo. Nuostolis 650 litų. 
  2013-06-15 Lentvaryje gyvenanti 
moteris pranešė, kad apvogtas jai pri-
klausantis namas. Iš namo dingo tele-
vizorius, vaizdo kamera, kompiuteris, 
fotoaparatas, mobiliojo ryšio telefonas 
ir grynieji pinigai. Žala 10380 Lt. 
  2013-06-17 iš Lentvario į Trakų ligo-
ninės Priėmimo skyrių atvežtas komos 
būklės vyriškis, kuriam nustatyta gal-
vos trauma, kairės krūtinės ląstos su-
mušimas, nubrozdinimai. Po apžiūros 
nukentėjęs išvežtas į Vilniaus GPUL ir 
paguldytas į Reanimacijos skyrių.
  2013-06-18 Vilniuje gyvenantis vy-
riškis pranešė, kad apvogtas jam 
priklausantis automobilis ,,Vw Cara-
velle“, kuris stovėjo Užukampio k., 
Trakų r. sav., kavinės ,,Dvarkiemis“ 
automobilių stovėjimo aikštelėje. Iš-
daužtas automobilio priekinis šoninis 
dešinės pusės durų lango stiklas ir iš 
automobilio pavogta automagnetola, 
navigacija, subraižytas dešinys auto-
mobilio šonas.

•

•

•

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. 

Pasirūpinkime savo 
turto saugumu

Vasaros laikotarpiu, o ypač šventinėmis ar savaitgalio dienomis, 
padaroma gerokai daugiau nusikalstamų veikų. Vagystės iš butų įvyk-
domos taip pat dažniausiai savaitgaliais, kuomet miesto gyventojai 
išvyksta į keliones, pailsėti prie jūros, ežerų ar aplankyti giminaičių. 
Norime informuoti, kad nusikaltėliai kėsinasi į butus, esančius daugia-
aukščių namų pirmame aukšte. Išlaužę namo lango plastikinį rėmą, jie 
patenka į butą, iš kurio pavagia pinigus, papuošalus, buitinę techniką ir 
kitas vertybes. Išvykstant iš namų ilgesniam laikui, siūlome apdrausti 
savo turtą, įsivesti apsaugos signalizaciją ar įspėti kaimynus apie savo 
išvykimą ir paprašyti, kad šie stebėtų jūsų butą. Pasirūpinkite auto-
matiniu namų apšvietimu. Tuomet vagims bus daug sunkiau slankioti 
aplink jūsų namus ar veržtis vidun nepastebėtiems. Nelaikykite namuose 
didelių pinigų sumų. Pamatę pašalinius asmenis, vaikščiojančius prie 
daugiabučių namų pirmojo aukšto langų arba laiptinėse, nedelsdami 
informuokite policiją. Pastebėjus įtartinas transporto priemones, būtina 
įsidėmėti jos valstybinius numerius, modelį ir spalvą, apie tai reikia 
informuoti policiją telefonu 112 arba 8 528 32 230. 

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Trakų rajono 
policijos komisariato pareigūnai ragina rajono gyventojus pažymėti 
savo daiktus (pvz. dviračius, žoliapjoves), kuriems suteikiamas specialus 
numeris. Pažymėti daiktai registruojami žurnale. Vagystės atveju tai 
palengvins nustatyti rasto daikto priklausomybę ir grąžinti jį teisėtam 
savininkui. Visi norintys pažymėti savo daiktus gali kreiptis į apylinkės 
inspektorių pagal gyvenamąją vietą arba į Trakų rajono policijos komi-
sariato Operatyvaus valdymo poskyrį, adresu Vytauto g. 57, Trakai.  

Vilniaus aps. VPK Trakų r. PK informacija 

Liaudies giesmė 
vakaro žodžiais
Sėdžiu aš prie vartų maloniai 

padykęs.
Nors jau žilas visas atmintim 

švaria.
Iš kažkur į svietą laikinai atklydęs
Jau dabar, sakyčiau, vėlyva aistra.

Daug jausmų pražuvo.Vasaros 
lyg sniegas.

Šaltą žiemą skleidės norai ugnimi.
Buvo viskas, rodos. Ir begėdis 

niekas,
Neteisingai žaidęs, šuoli, manimi.

O už vartų miegas – ilgas kaip 
ramybė.

Tai raktus pameskim tyčia vėl 
balne.

Jo žirgai apmąsto laisvės galimybę
Čia, sukilę broliai, eilute jauna.

Jonas Počepavičius

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

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

Užs. Nr. 189

„Viva Trakai“, naujai įsikūręs resto-
ranas ir svečių namai, ieško ūkve-
džio, tvarkytojos-indų plovėjos, 
patyrusių virėjų, virėjų padėjėjų, 
kompetentingų padavėjų-barme-
nų. Teirautis tel. +370 640 42 888. 
Cv siųskite el. paštu: info@vivatra-
kai.lt, adresas: Galvės g. 1 Trakai

Užs. Nr. 187


