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KA inform.
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Dėmesio! Dėvėtų prekių 
parduotuve MADOS KAMPAS 
atveria duris birželio 8 dieną 
šeštadienį Lentvaryje. Platus 
prekių 
asortimentas
 ir tikrai
 žemos kainos!!!
Mus rasite 
Lentvaryje, 
Bažnyčios g. 5. 
Kviečiame apsilankyti!
8 600 48 9�6

Europos kaimynų diena – ren-
ginys, organizuojamas visoje Euro-
poje tą pačią dieną, skirtas skatinti 
bendravimą, kad žmonės geriau 
pažintų vieni kitus. Kaimynai ragi-
nami tiesiog savo kieme, gatvėje ar 
sode suruošti nedidelę šventę.

Grigiškėse šalia Salų piliakalnio 
šiais metais gegužės 31 dieną įvyko 
Kaimynų dienos šventė.

Grigiškių bendruomenės „Grija“ 
pirmininkas Vladimiras Verigo daug 
dirba atkuriant Grigiškių istoriją. 
Šio žmogaus dėka istorija negrimzta 
užmarštin, bet nuolat atsiveria 
naujomis žiniomis ir nepalieka 
abejingais jį supančius žmones. 
V. Verigo, Grigiškių seniūnas 
Leonard Klimovič ir bendrijos „Salų 

Europos kaimynų 
diena istorinėje vietoje

ąžuolynas“ valdybos pirmininkė, 
Salų seniūnaitė Daiva Sinkuvienė 
organizavo talką. Jiems padėjo 
Antanas Jasutis, Viktor Tofan, 
Leonarda Šostak, Vera Bulyga, 
Tadas Sinkus ir Justas Sinkus. Šie 
žmonės, negailėdami savo jėgų ir 
laiko, pavertė vietovę, apaugusią 
medžiais ir krūmais, gražia aikštele 
su laužaviete ir nuostabiu vaizdu į 
piliakalnį, turintį keturias reljefi nes 
pakopas. 

Į šventę atvykęs istorijos arche-
ologas, hum. m. daktaras Gintautas 
Zabiela visiems susirinkusiems 
pasakojo apie Lietuvos piliakal-
nius. Iki šiol mūsų šalyje ištyrinėta 
apie 200 iš 854 piliakalnių. Svečias 

Lentvaryje – naujosios turgavie-
tės įkurtuvių metas. Miestas pagaliau 
kratosi netvarkos prie geležinkelio 
stoties, kur ne vienerius metus 
klestėjo chaotiška prekyba. Jau šią 
savaitę apie 20 prekeivių persikėlė 
į ką tik vartus atkėlusią naująją tur-
gavietę, netrukus čia persikels visi 
prekeiviai.

Nedidelėse, bet džiugiose naujo-
sios prekyvietės atidarymo iškilmėse 
birželio 1-ąją dalyvavo prekeiviai, 
miesto gyventojai. Sukviesti jie 
buvo gana nelauktai ir netikėtai. 
Prekiautojus apėjo, kalbino ir kvietė 
rinktis Trakų rajono savivaldybės 
meras Vytautas Zalieckas, savival-
dybės administracijos direktorė Asta 
Kandratavičienė, bendrovės „Trakų 
paslaugos“ direktorius Aurelijus 
Šmigelskas, tarybos nariai Teresa 
Solovjova, Darius Bartkevičius, An-
drejus Prokofjevas, Lentvario seniū-
nijos atstovai. 

Merui ir direktorei perkirpus sim-
bolinę raudoną juostelę prie naujosios 
turgavietės vartų vidun sugarmėjo ir 
prekiautojai, ir prekeiviai. Jie apžiū-
rėjo turgaus administracinį pastatą, 
įrengtus prekybos stalus su stogais, 
turgaus teritoriją.

Nuo šiol Lentvario turguje pre-
kiaujantys žmonės turi tinkamas 
sąlygas. Turgaus pastate yra tualetai, 
plovykla, kontrolinės svarstyklės. 

„Prie prekystalių galės įsikurti 

apie 40 ūkininkų, kitų prekeivių. Yra 
nemažai vietos prekiaujantiems ir 
po atviru dangumi. Apie laukiančias 
permainas su prekeiviais kalbėjo-
mės dar prieš įkurtuves, išklausėme 
ir jų nuomonių“, – sakė bendrovės 
„Trakų paslaugos“ direktorius 
A. Šmigelskas. 

Nemaža, labai judri ir todėl pa-
vojinga Geležinkelio gatvės atkarpa, 
kurios pakraštyje spietėsi prekiau-
tojai, netrukus ištuštės. Žmonės 
persikelia į naująją turgavietę. 
Tiesa, jeigu naujoji turgavietė taps 
per ankšta, neketinama atsisakyti 
ir dalies senosios prekybos vietos. 

Tačiau tai bus nuspręsta po netru-
kus vyksiančių Geležinkelio gatvės 
rekonstrukcijos darbų. 

Sigita Nemeikaitė,
Trakų rajono savivaldybės 

viešųjų ryšių specialistė 
Autorės nuotr.

Birželio 1-ąją buvo perkirpta simbolinė naujosios Lentvario turgavietės juostelė

Gegužės 24-25 dienomis Len-
tvario vyrų veteranų komanda 
Lydoje (Baltarusija) vykusiame 
N. Želudkovo vardo XII tarptau-
tiniame krepšinio turnyre iško-
vojo pirmąją vietą ir tapo turnyro 
nugalėtoja.

Kasmetiniame turnyre šiemet 
dalyvavo 6 vyrų veteranų krepšinio 
komandos iš Lietuvos, Latvijos, 
Rusijos, Ukrainos ir dvi Baltarusijos 
ekipos, pasiskirsčiusios į du 
pogrupius. Pirmąją turnyro dieną 
visoms turnyro komandoms teko 
sužaisti po dvejas rungtynes, o kitą 
dieną kovėsi stipriausios turnyro 
komandos dėl 1-2, 3-4 vietų.

Kaip ir kiekvienais metais, iš 
anksto nuspėti nugalėtojus buvo 
sunku. Tai paliudija ir pogrupių 

Lentvario vyrų veteranų krepšinio komanda – turnyro nugalėtoja

rungtynių kovos, kurių nugalėto-
jai išaiškėdavo tik paskutinėmis 
akimirkomis.

Turnyro nugalėtojais tapę len-
tvariečiai savo pogrupyje įveikė 
Smolensko „Kristall“ iš Rusijos 
ir Baltarusijos Gardino „Sokol“ 
ekipas, o fi nale susitiko su iki tol 
be pralaimėjimų žengusiais Lydos 
miesto „Sokol“ krepšininkais. 

Visus keturis kėlinius vyko 
įnirtinga ir atkakli dvikova, o 
rungtynių baigtį nulėmė lietu-
vaičių darnus ir pasiaukojantis 
komandinis žaidimas. 

Puikiai savo įgūdžius demons-
travo antras pagal rezultatyvumą 
turnyro žaidėju tapęs Vaidas Ku-
lys. Nedaug nuo jo atsiliko ir centro 
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Savaitgalį leiskite Trakų 
miesto šventėje

Birželio 7-9 dienomis visi 
vėjai pūs į Trakus... Nuo ryto 
ligi ryto čia siaus MIESTO 
ŠVENTĖ: nematytas Galvės 
ežero karnavalas, buriavimo 
regata, vaikų miestelis, sporto 
varžybos, šurmuliuos Rotušės 
turgus, spalvingas folkloro 
festivalis, žemę drebins dūdų 
orkestrai, o dangų – naktinis 
lazerių šou. Seniūnas vaišins 
tradicine žuviene,  saulei 
nusileidus dainuos Donatas 
Montvydas,  Aleksandras 
Makejevas, gros LRT grupė, 
naktišokius stebės NSO...

Nesnausk – pūsk į Trakus – 
čia prasideda vasara!!! 

Daugiau informacijos – 
www.klevualeja.lt

Dalyviai Salų piliakalnio papėdėje
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Lentvario kronika

Vaikų aikštelė

Ją savo lėšomis įrengė Ežero g. 12 namo vaikų tėveliai. Dėl atitin-
kamos pagalbos apie tai buvo informuotas tuometinis seniūnas Jonas 
Kietavičius, kuris mums atsiuntė sovietinio tipo raštelį. Teilsisi jis mūsų 
archyve, o vaikai dar labiau gerbia ir myli savo tėvelius, praeitą sekma-
dienį šventusius savo dieną.

Ar švarus vandenėlis?

Tuomet seniūnu buvo Leonardas Karnila, kai riaumojo įvairi tech-
nika, valydama mūsų ežerą. Tada lentvariečiai svajojo apie, tarkime, 
Lentvario ežero priartinimą iki Akmenos ežero vandens švarumo. Ar 
taip įvyko? Ta proga sakykime drąsiai, kad lentvariečiai nežino, kiek 
kainavo jų ežero valymas ir kiek buvo supjauta lėšų į neseklų jų pilie-
tiškai nuosavą ežerą.

Drąsa ir viltis 

Tai Andrejus Nechviadovič. Anasai tris kartus per savaitę (ten ir atgal) 
perlaukia Lentvario ežerą, tuo parodydamas savo valią, kuri ypač gerian-
čius vyrus informuoja, jog miesto bedarbiai ne visi puola į neviltį.

Lėto žingsnio pagarba 

Tai yra visiškai nepriklausoma Račkūnų amžinos ramybės Beržų 
alėja link išėjusių Lentvario tremtinių šventos vietos, kur susimąstymas 
tampa laisvas ir tautinis

Lentvario pradinei mokyklai – 15
Šios kronikos rinkėjas prisi-

pažins, jog esąs šios mokyklos 
veteranas, todėl, minint tos mo-
kymo įstaigos 15 metų jubiliejų, 
jis čia vadovavosi atskira socialine 
logika. Visų pirma, jis atėjo į mo-
kyklos šventę savarankiškai. Kaip 
visur ir visada. Antra vertus, jam 
buvo malonu regėti tuos, kurie jį 
suprato tada jam sargaujant mi-
nėtoje mokykloje su ypatingu fi-
ziniu 62,8 kg svoriu ir nenuorama 
teisuolio siela. Tiesa, jam naktimis 
daužė mokyklos langus, bet tai 
yra fiksuota (kas ir kodėl) dabar-
ties dienoraštyje, nes tie, kurie 
daužė, jau turį po 22 metelius, o ir 
daugiau, todėl dažnai atlieka savo 
nakties mokytojui išpažintį. Ka-
dangi jis esąs kadrinis raštininkas, 
o dar ir nepriklausomas Lentvario 
balsas, jam buvo miela skaityti 
mokyklos laikraštį „Smalsutis“, 
žinoti mokyklos didelę užklasi-
nę veiklą, pasveikinti mokyklos 
direktorę Oną Ramanauskienę, 
bet kažkodėl tarp svečių neregėti 
miesto gimnazijos direktoriaus 
Jono Kietavičiaus, sveikintis su 
aukščiausia Trakų rajono valdžia, 
paspausti ranką signatarui Ro-
mualdui Rudziui, pateikti čia dvi 
nuotraukas – Ona Ramanauskienė 
tarp „Klevynės“ lietuvaičių ir 
dainuoja mokinių choras.

Jonas Počepavičius
Autoriaus nuotr.

Vaikai neliko be dėmesio
Minint Vaikų dieną dangu-

je kvatojo saulė ir nebuvo nė 
vieno debesėlio. Jau dešimtus 
metus Lentvaryje vykstan-
ti šventė sulaukė daugybės 
dalyvių ir mažų bei didelių 
žiūrovų dėmesio. 

Vaikystės šventę prie Henriko 
Senkevičiaus vidurinės moky-
klos pradėjo jaunoji dainininkė, 
Lentvario pradinės mokyklos 
mokinė Kamilė Kiudulaitė, su-
dainavusi linksmą dainelę. Ji 
sveikino visus atvykusius. Toliau 
pasirodė mažiausieji – Lentvario 
vaikų darželio „Šilas“ ansamblis 
„Šilinukai“ (vad. Inga Okuškie-
nė). Vaikučiai linksmai dainavo, 
šoko, deklamavo eilėraščius, savo 
programėlę vainikuodami šokiu 
su lietsargiais. Lentvario paradi-
nės mokyklos šokių kolektyvas 
„Spindulėlis“ (vad. Rimutė Bliker-
tienė) spinduliavo gera nuotaika ir 
vasariška šiluma. Gražiomis dai-
nelėmis visus džiugino Henriko 
Senkevičiaus vidurinės mokyklos 
ansamblis „Krasnoliudkie“, pradi-
nės mokyklos choras (vad. Edvar-
das Mogilnickis), ritminius šokius 
šoko šokių grupė „Fantazija“ (vad. 
Agnija Sinkevičiūtė). Koncerto 

pabaigoje visi dalyviai buvo vai-
šinami ledais, kuriuos dovanojo 
prekybos centras „Norfa“.

Šventės kulminacija – Trakų 
rajono priešgaisrinės gelbėjimo 
tarnybos gaisrininkų parodomoji 
programa. Buvo demonstruojami 
gaisrininkų kostiumai, gesinimo 
darbai, gaisrinės mašinos įranga. 
Ypač vaikai džiaugėsi galimybe pa-
sėdėti gaisrinės mašinos kabinoje, 
pakalbėti racija.

Vaikystės šventės rengėjai – 
Trakų rajono kultūros rūmų Len-
tvario padalinys bei Lentvario 
policijos poskyris – džiaugėsi vaikų 
aktyvumu bei bendradarbiavimu 
su Lentvario Henriko Senkevičiaus 
vidurine mokykla ir rajono gais-
rininkais, kurie padėjo surengti 
šventę Lentvario vaikams.

Viktorija Šamatovičienė
Autorės nuotr.

Grupės „Šilinukai“ šokis

Mokyklų gyvenimas

Dovana įkurtuvių progaAntradienį Lentvario lopšelio-
darželio „Svajonėlė“ auklėtinius ir 
visą šaunų kolektyvą su nuotaikin-
ga dovana aplankė M. Šimelionio 
gimnazijos 5b klasės mokiniai su 
auklėtoja Henrieta Stachovskiene. 
Įkurtuvių proga savo mažiesiems 
kaimynams jie padovanojo spektaklį 
„Linksma antelių ir bebro istorija“, 
kurio autorė ir režisierė – penktoko 
mama Kristina Glinevičienė. 

Lopšelio-darželio „Svajonėlė“  
direktorė Jolanta Strelčiūnienė 
dėkojo mokiniams už jų nuoširdų 
vaidinimą ir puikų pavyzdį mažie-
siems „Svajonėlės“ auklėtiniams.

Kristina Glinevičienė,
 lopšelio-darželio „Svajonėlė“

 meno vadovė Lopšelio-darželio „Svajonėlė“ direktorė Jolanta Strelčiūnienė tarė padėkos žodį 
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Europos kaimynų diena 
istorinėje vietoje

džiaugėsi, kad šis 854-asis Salų 
piliakalnis, visai neseniai atrastas 
ir tik dalinai sutvarkytas, šalia 
savęs jau suburia kaimynus šven-
tei. Kitam svečiui, Seimo nariui, 
Lietuvos smulkiųjų verslininkų 
ir prekybininkų asociacijos pirmi-
ninkui Eduardui Šablinskui patiko, 
kad toks renginys organizuojamas 
būtent šioje vietoje. Jis pažadėjo 
pasirūpinti projektu, padėti gauti 
lėšų sutvarkyti, įregistruoti ne tik 
šį piliakalnį, bet visus Grigiškių 
piliakalnius.

Renginį vedė ir svečius kalbino 
Grigiškių seniūnaičių pirmininkė 
Loreta Davidauskienė. Aplankęs 
visas Vilniaus Kaimynų dienos 
renginio vietas, atvyko Vilniaus 
bendruomenių asociacijos pirmi-
ninkas Edmundas Jakubauskas. 
Jis nuoširdžiai džiaugėsi, kad 
šitaip pliaupiant lietui ir griaudint 
perkūnijai į šventę susirinko toks 
gausus būrys žmonių ir kad ši 
šventė Grigiškėse ryškiausia tarp 
visų tos dienos renginių. 

Susirinkusius bendruomenės 
„Grija“ narius, šalia piliakalnio gy-
venančius bendrijos „Salų ąžuoly-
nas“, Salų kaimo, Salų II (Fermentų) 
gyventojus ir jų draugus linksmino 
vaikų studija „Rynvaidės menai“ 
(vadovė Ryna Kazlauskaitė). Juos 
globoja VDC „Grijos vaikai“. Šios 
studijos vaikai savo dainomis ir 
gera nuotaika išjudino ne tik visus 
sušlapusius renginio svečius, bet 
ir protėvių dvasias. Perkūnas ir 
vasariškas lietus neliko abejingi 
aplinkui sklindančioms dainoms. 
Rykantų bendruomenės pirminin-
kas Česlovas Jocis dainavo kartu 
su sūnumi, dainuojančiu minėtoje 
vaikų studijoje. 

Susirinkusieji vaišinosi ir ypa-
tinga medžiotojų sriuba su šernie-
na ir elniena. Ją išvirė svečias iš 
Vilniaus rajono Juozapynės kalno 
ugnininkas Jonas Griežė, kuriam 
deivės Medeinos kavalieriaus var-
dą suteikė Respublikinė medžio-
tojų ir žvejų draugija. Ant laužo 

ugnies išvirta soti sriuba pastiprino 
visus atvykėlius. Rita Prevelienė 
rūpinosi indais, įrankiais, iš kurių 
visiems buvo malonu valgyti šią 
sriubą ir gerti klevų sulą. Leonar-
dos Šostak išvirta žolelių arbata 
suteikė jėgų ir energijos visiems 
kaimynams. Fotografas Tadeuš 
Michalovski įamžino nuotrau-
kose šį nepakartojamą renginį. 
Deimanto Šalnos, Viktoro Tofano 
ir Bronislovo užkurta ugnis, pliau-
piant liūčiai, sušildė kūnus, sielas 
ir apšvietė širdis.

Valų bendruomenės narys Ro-
mualdas perdavė šilčiausius Valų 
kaimo bendruomenės gyventojų 
sveikinimus. Vladimiro Jevič pa-
statytos palapinės saugojo svečius 
nuo lietaus. Aleksandro Parfimen-
ko generatorius suteikė energijos 
dainininkų aparatūrai.

Šiame renginyje savo šeimos 
istoriją pasakojo Grigiškių sen-
buvis Aleksandras Melechas. 
Šis žmogus – tai gyva Grigiškių 
istorijos dalis. 1510 metais vienas 
jo protėvių dirbo trimitininku pas 
kunigaikštį Žygimantą Senąjį ir 
užsitarnavo daug hektarų žemės, 
įkūrė Melech kaimą (šiandien Me-
lekonys). Nuo tų laikų šios šeimos 
palikuonys čia ir gyvena.

Dar vienas nebylus istorijos ser-
gėtojas, gulintis šalia piliakalnio, 
didžiulis akmuo su runa, iškalta 
data 1814 m. Jis tikriausiai papasa-
kotų apie vieną iš seniausių vieto-
vių Vilniaus regione, kad žmonės 
šitose teritorijose gyveno nuolat jau 
prieš 12000 metų, iš kur atsirado 
ir kaip formavosi lietuvių tauta, ir 
kaip ji išsiplėtė teritorijoje, dabar 
vadinamoje Lietuva. Papasakotų 
apie Gedimino laikų apeigines 
šventes, Kęstučio ir Algirdo karių 
eitynes iš Vilniaus vaivadijos į Tra-
kų vaivadiją, Prancūzų Napoleono 
armijos keliones. Apie Grigiškių 
gyventojus, pasaulinio karo metais 
pasislėpusius nuo vokiečių, ir kelią, 
kuris jungė Grigiškes su Lentvariu, 
Trakais ir Kaunu. Ir apie 20 metų 
šalia įsikūrusios bendrijos „Salų 
ąžuolynas“ gyventojų gyvenimą, ir 
aplinkinių gyvenviečių istoriją.

Ilgai renginyje netilo kalbos, 
dainos ir A. Melecho akordeono 
muzika. Visi kartu džiaugėsi 
susirinkusiomis šeimomis su 
vaikais ir neabejingumu vienas 
kitam. Nurimus lietui, šviečiant 
žvaigždėms visi sutarė – šventė 
taps tradicine. 

Daiva Sinkuvienė
Tadeušo Michalovskio nuotr.

Policija Dirbtuvėse nelegaliai 
saugoti degalai

Birželio 3 d. Vilniaus apskrities 
vyriausiojo policijos komisariato 
Trakų rajono policijos komisariato 
pareigūnai, vykdydami policinę 
priemonę „Akcizas“, atliko neti-
kėtą patikrinimą Lentvario gyven-
tojo A. J. nuomojamose patalpose, 
esančiose Lentvaryje, Kęstučio g. 
Dirbtuvėse rasta 1000 litrų plas-
tikinė talpa, kurioje buvo apie 
700 litrų dyzelinio ir 4 plastikinės 
talpos po 30 litrų, pripiltos dyzeli-
nio kuro. Dyzelinio kuro įsigijimo 
dokumentų dirbtuvių savininkas 
nepateikė. Pareigūnai aiškinasi 
įvykio aplinkybes.

Policijos komisariato informacija

Maudyklų vandens kokybė 
reikalavimus atitinka

Trakų rajono savivaldybės 
Socialinės paramos ir sveikatos 
apsaugos skyrius informuoja, kad 
gegužės 27 d. Trakų valstybinės 
maisto ir veterinarijos tarnybos 
darbuotojai paėmė stebimų Tra-
kų rajono savivaldybės ežerų 
(Margio, Gilušio, Galvės, Lukos, 
Totoriškių, Akmenos, Lentvario, 
Skaisčio ir Vilkokšnio) vandens 
mėginių pavyzdžius.

Vandens kokybė vertinama 
pagal du mikrobiologinius para-
metrus: žarninius enterokokus ir 
žarnines lazdeles. Žarninių ente-
rokokų turi būti ne daugiau kaip 
100 kolonijas sudarančių vienetų 
100 ml vandens, o žarninių lazde-
lių – ne daugiau kaip 1000/100 ml 
vandens.

Atlikti mikrobiologiniai van-
dens tyrimų rezultatai parodė, kad 
maudyklų vanduo atitiko Lietuvos 

higienos normos HN 92:2007 „Pa-
plūdimiai ir jų maudyklų vandens 
kokybė“ keliamus reikalavimus ir 
nekelia grėsmės žmonių sveikatai 
bei minėtuose vandens telkiniuose 
maudytis galima.

Rekomenduojame gyventojams 
maudytis tiktai gerai žinomuose 
arba nuolat stebimuose paplūdi-
miuose, kur vandens kokybė yra 
gera ir nuolat tiriama. Apie vandens 
kokybę gyventojai bus informuo-
jami šalia maudyklų pastatytuose 
informaciniuose stenduose, regio-
ninėje spaudoje bei internetiniame 
puslapyje www.trakai.lt. Nustačius 
neatitikimą leistiniems lygiams, bus 
draudžiama ar rekomenduojama 
laikinai nesimaudyti maudykloje, 
kol tarša bus pašalinta.

Virginija Liepinytė-Medeikė, 
Savivaldybės gydytoja

Svečiuose – Domantas Razauskas

Gegužės 28 d. Lentvario biblioteka organizavo susi-
tikimą su dainų autoriumi ir atlikėju, poetu, kompozi-
toriumi, žurnalistu Domantu Razausku. Malonu buvo 
bendrauti su šiltu, laisvu ir jaunatvišku žmogumi, kuris 
yra išleidęs dvi knygas, parašęs arti 200 dainų.

Renginyje buvo pristatyta jo 
sudaryta knyga „Dzeno istorijos“. 
Tai trumpų, komiškų, pamokan-
čių, dzenbudistinių istorijų rin-
kinys. Šios istorijos, atsiradusios 
Tolimuosiuose Rytuose, buvo 
užrašytos vienuolių. Knyga su-
daryta iš keturių šaltinių: „101 
dzeno istorija“, „Mumonkan“ arba 
„Vartai be vartų“, „Hekiganroku“ 

arba ,,Mėlynosios uolos įrašai“ 
ir ,,Užrašyti čano meistro Daoi 
iš Dziangsi pasakymai“. Knygos 
idėja gimė rašytojui ir režisieriui 
Vytautui V. Landsbergiui, kuris 
pasiūlė Domantui sudaryti ir iš-
versti šią knygą, žinodamas, kad 
šis jau senokai domisi Rytų filo-
sofija. Beje, lietuvių kalba iki šiol 
nėra nė vieno išsamaus veikalo, 

supažindinančio net ir su pačiu 
budizmu, jo kultūra, istorija, jo 
kryptimis.

Svečias dalijosi savo įspūdžiais 
iš darbo radijuje ir televizijoje. 
Jis svajoja apie savaitinę laidelę, 
skirtą netradicinei, avangardinei 
muzikai.

Pasakodamas apie praėjusiais 
metais suorganizuotą turą po 
Lietuvą, Domantas pasakė, kad 
neįsivaizdavo, kokio dydžio ir 
grožio yra Lietuva iš tikrųjų. Še-
šių muzikantų grupė koncertavo 
mažuose miesteliuose, kaimuose, 
karjeruose, aplankė užmirštas, 
nelankomas vietas, kur niekada 
neskambėjo muzika. Projekto tiks-
las – pamatyti nefasadinį Lietuvos 
veidą ir parodyti, kad mokėti reikia 
ne už viską, muzika pati pas tave 
gali atkeliauti į kiemą, net jei būsi 
vienintelis klausytojas.

Viskas buvo daroma iš idėjos. 
Jie nusprendė pasidalyti savo 
muzika su tais, kurių nepasiekia 
plačiajuostis internetas. Per 10 d. 
Domantas su kitais muzikantais 
surengė 24 koncertus.

Renginys ibliotekoje buvo or-
ganizuotas pagal projektą „Nuo 
knygos iki meno“, kurį remia LR 
kultūros rėmimo fondas ir Lentva-
rio seniūnija.

Kristina Mečkovska,
Trakų rajono savivaldybės 

viešosios bibliotekos
Lentvario filialo vedėja 

Domantas Razauskas užpildė biblioteką gitaros akordų garsais

Atkelta iš 1 p.

pozicijoje žaidžiantis Ramūnas 
Kančiauskas. Puikiai turnyre pasi-
rodė ir komandinę dvasią stiprino 
krašto gynėjai Henrikas Abucevič, 
Vaclovas Ramanauskas, Ričardas 
Vadeiša, Arūnas Vingis, gynėjai 
Stanislovas Olenkovič ir Danas 
Sindaravičius. 

Tarptautiniame krepšinio turnyre 
triumfavo lentvariečiai

Atkelta iš 1 p.
Puikią gynybą ir ryžtą pade-

monstravę lentvariečiai laimėjo 
finalo dvikovą rezultatu 71:55 ir 
tuo dar kartą įrodė, kad Lietuva 
pelnytai vadinama krepšinio 
šalimi.

Arturas Čiras

Dalyviai uždegė žvakutes ant nebylaus istorijos sergėtojo...

 Užs. Nr. 178
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2013 m.

Nestandartinių baldų projekta-
vimas ir gamyba. Gera kokybė, 
patraukli kaina. 
Tel. 8 65� �5 �14

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 � gūrėles; 
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 9-14 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

T e i k i a m e  m i š k i n i n -
kystės  pas laugas .
*  P e r k a m e  a p v a l i ą 
medieną.
*  M i š k ą  s u  ž e m e  i r 
i šs ik i r t imui .
*  A t l i e k a m e  m i š k o 
traukimo paslaugas .
Tel .  8  683 68 497

Užs. Nr. 145

Brangiai perkame įvairų 
mišką su žeme arba iškirs-
ti. Atsiskaitome iš karto.
Tel. 8 614 97 744

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

Superkame, išpjauname ir išveža-
me senas obelis, vyšnias, slyvas. 
Tel. 8 699 74 608

Užs. Nr. 163

Reikalinga konditerijos gaminių 
pardavėja-kasininkė. Būtina 
prekybinio darbo patirtis. 
Kreiptis tel. 8 65� 59 796

Užs. Nr. 468

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

Išnuomojamos 130 m2 adminis-
tracinės patalpos Trakuose, UAB 
„Altitudė“ teritorijoje.
Kaina sutartinė. Tel.: 8 699 60 719, 
8 685 44 963

Užs. Nr. 541

Kaimo turizmo sodybai–viešbučiui 
reikalingas (-a) administratorius 
(-ė). Kreiptis tel. 8 687 21 680

Užs. Nr. 169

Būdos III kaime, s. b. „Nendrė“, par-
duodamas kokybiškai pastatytas 
(2011) 130 kv. m mūrinis namas 
su 6 arų žemės sklypu. 
Kaina 310 000 Lt. Tel. 8 612 30 700

Užs. Nr. 170

Užs. Nr. 172

Galėčiau prižiūrėti senyvo amžiaus 
žmogų. Galiu gaminti maistą, tvar-
kyti namus, pirkti produktus ir kt. 
Kalbu lietuviškai, lenkiškai, rusiškai. 
Teirautis tel. 8 649 55 882

Užs. Nr. 174

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

Skubiai parduodamas 2 kamba-
rių 43 kv. m ploto butas, esantis 
mūriniame name, Bažnyčios g., 
Lentvaryje, 67 000 Lt. Daugiau in-
formacijos telefonu 8 684 67 043

Užs. Nr. 175

Trakų rajono apylinkės teismas ieš-
ko vertėjo (-s) iš rusų ir lenkų kalbos 
į lietuvių kalbą bei iš lietuvių kalbos 
į rusų ir lenkų kalbas. CV siųsti iki 
2013 m. birželio 21 d. el. paštu 
leokadija.kraicinskaja@teismas.lt, 
teirautis tel. 8 (528) 53 115

Užs. Nr. 176

Nemokamai skiepys šunis ir kates nuo pasiutligės
Trakų valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, fi nansuojant Trakų 

rajono savivaldybei, nemokamai vakcinuos naminius gyvūnus (šunis 
ir kates) nuo pasiutligės.

Skelbimai, reklama

Policijos savaitė  2013 m. gegužės 30–birželio 5 d. 

Parengta pagal Trakų r. PK įvykių suvestinę

  2013-05-11 Lentvario se-
niūnijos gyventojas grasino 
nužudyti Vilniaus miesto gy-
ventoją. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas.
  2013-05-30 apie 22.00 val. 
Lentvario miesto gyventojas 
namuose sudavė ranka kelis 
smūgius  žmonai į veidą, ją 
smaugė, tokiais veiksmai 
sukėlė fi zinį skausmą. Vyras 
sulaikytas pagal LR BPK 140 
str.
  2013-05-31 gautas lentvarietės 
pareiškimas, kad nenustatyti 
asmenys interneto svetainėse 
patalpino jos nepilnametės 
dukters nuotraukas, nurodė 
telefono numerį ir parašė 
tekstą, kad ji teikia intymias 
paslaugas. 
2013-06-01 apie 8.00 val. paste-

•

•

•

•

bėta, kad Lentvaryje išdaužtas 
IĮ „Ankotras“ priklausančio 
prekybos paviljono lango sti-
klo paketas ir sulaužyta dalis 
apsauginių žaliuzių. Padaryta 
200 Lt materialinė žala.
  Trakų rajono gyventoja pa-
gal laikraštyje rastą skelbimą 
telefonu kreipėsi dėl darbo. 
Per pokalbį iš jos buvo išvilioti 
elektroninės bankininkystės 
kodai ir jos vardu paimta 1000 
Lt paskola.
  2013 05 13 16.07 val. Len-
tvario sen., Dėdeliškių k., 
degalinėje UAB „Statoil“, au-
tomobilio „Hyundai“ vairuo-
tojas užsipylė kuro už 71,25 
Lt ir nesumokėjęs nuvažiavo. 
Automobilio vairuotojas ne-
nustatytas.

•

•

Kęstučio g. 1B, Lentvaris, LT-25124, Trakų r., 
Tel. (8 528) 20 698,  Mob. +370 674 24 205,

Faksas (8 528) 20 699, 
El. paštas info@gijona.lt, www.gijona.lt

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
6 mėn. - 18,40 Lt

„Klevų alėja“ (ind. 926) 
(pensininkams, neįgaliesiems, 
moksleiviams, studentams, 
mokytojams)
1 mėn. - 2,56 Lt
3 mėn. - 7,67 Lt
6 mėn. -  15,33 Lt

A. A  KVIETIMAS 
Jei turi problemų dėl alkoholio ir 

nori mesti gerti, ateik. Tik tu pats (pati) 
gali nuspręsti, ar nori turėti tai, ką mes 
turime. Mums buvo suteikta galimybė 
nemirti ir tapti blaiviais. 

Adresas: Bažnyčios g. 18, Lentvario 
klebonija, 2 aukšto salytė. Renkamės 
antradieniais 19 val. Tel. 8 607 60 356

Parduodu „Lietuviškąsias tarybi-
nes enciklopedijas“: 1-12 tomai, 
1976-1984 m. su 1985 m. papildy-
mu. Leidykla „Mokslas“, Vyriausioji 
enciklopedijų redakcija. 
Tel. 8 679 44 444.

Užs. Nr. 597

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
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