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Klevų alėja
Rugsėjo 23-oji – Lietuvos žydų genocido diena

Užs. Nr. 1011

Tekstas iš 
meilės meilei 

Bet aš norėčiau, kad tu 
man dovanotum paukščius, 
jų skrydį, liepsnas jų plunks-
nose. Taip, aš norėčiau, kad 
tu kutentum, drąsiai iki kol 
aš pradėčiau bėgti basomis 
per žolę su paklodėmis ir 
bėgčiau toli toli iki tvorų, 
šunų. Kad kvatočiau lyg 
būčiau po vandeniu, o min-
tys būtų karštos ir budrios, 
ir kūnas įgytų lankstumo 
ir veržtųsi iš miego pan-
čių rytais pasirąžydamas, 
ir mintys uždustų naktim 
sumerkus akis. Ir tu tik 
lyžteltum mano paslapties, 
nė kiek nesistengdamas 
jos išnerti iš tų draiskalų ir 
įpynimų, tu tik lyžteltum ir 
gomuriuotum poskonius ir 
visas toliau sekančias natas, 
ir man užtektų to paties, mes 
grotume kartu draugams 
muzikas, muziką dievų, 
muziką bepročių, muziką 
suvaldytų bepročių.

Ir tu neklaustum, ir aš 
neklausčiau ir taip tęstųsi 
pokalbiai iš visko, kas liko 
po dienos, iš visko, ką tu-
rime dabar delnuose, po 
delnais, ant delnų, per iš-
tiestos rankos ilgį, verstume 
puslapius skirtingų knygų. 
Ir net jei jausčiau vienatvę, 
ir net jei priešinčiaus tylai, 
nieku gyvu nedrįsčiau su-
jaukti tvarkos, kurioj tarps-
ta meilė. 

Nes čia ir dabar yra mano 
kūnas, sulenkiu kojas, susi-
riečiu ir tik, kai jausiu tave 
šalia, aš išsivyniosiu kaip 
šilko rietimas ir glausiuos 
per vieną ploną paklodę, nes 
aš dar visai vaikas.

Ir aš bijau tavo šlaunų, 
bijau tavo kvapo, bet praeis 
laiko ir tu tapsi man pažįs-
tamas ir prijaukintas.

A.S.

Nukelta á 3 p.

Apie 24 tūkst. gyventojų 
dar nepateikė deklaracijų
VMI siunčia priminimus ir ragina gyventojus nelau-

kiant sankcijų patiems įvykdyti mokestines prievoles.
2013 m. rugsėjo 18 d., Vilnius. 

Valstybinė mokesčių inspekcija prie 
Lietuvos Respublikos finansų mi-
nisterijos (toliau – VMI) informuoja, 
kad pajamų deklaracijų nepateikę 
gyventojai netrukus sulauks VMI 
priminimų įvykdyti savo prievoles. 
Pagal preliminarius VMI skaičiavimus, 
deklaracijų dar nepateikė apie 24 tūkst. 
tai privalėjusių padaryti gyventojų. 

„VMI šiemet sulaukė pajamų 
deklaracijų už 2012 metus iš 838 tūkst. 
gyventojų, 97,5 proc. gyventojų dekla-
racijas pateikė elektroniniu būdu. Ta-
čiau sulyginusi gautas deklaracijas su 
trečiųjų šaltinių (bankų, darboviečių, 
gyventojų verslo partnerių) pateikta 
informacija, Mokesčių inspekcija nu-
statė, kad dar apie 24 tūkst. gyventojų 
vėluoja įvykdyti savo mokestines prie-
voles – pateikti deklaraciją ir, jei reikia, 
sumokėti mokestį. Rekomenduojame 
tai padaryti kuo skubiau patogiausiu 
būdu – pasinaudojant VMI Elektroni-
nio deklaravimo sistema“, - sako VMI 
prie FM viršininko pavaduotoja Vilma 
Vildžiūnaitė. 

Priminimai siunčiami gyventojams, 
pasinaudojusiems didesniu nei priklau-
so neapmokestinamuoju pajamų dy-
džiu ir nepateikusiems deklaracijų bei 
nesumokėjusiems mokesčio. Visiems 
vėluojantiems pateikti deklaracijas VMI 
pradeda siųsti priminimus: Elektro-
ninio deklaravimo sistemos vartotojai 
bus informuojami e. būdu, o kitiems 
siunčiami tradiciniai laiškai. 

VMI primena, kad mokesčių 
mokėtojui, laiku (iki gegužės 2 d.) 
nepateikus pajamų mokesčio dekla-
racijos ir nesumokėjus priklausančių 
mokesčių, po deklaracijos pateikimo 
nuo gegužės 3 dienos skaičiuojami 
delspinigiai (0,03 proc. už kiekvieną 
dieną). Mokesčių inspekcija, kaip 
ir ankstesniais metais, pirmiausia 
informuoja mokėtojus, siekia, kad jie 
savarankiškai vykdytų mokestines 
prievoles, bet piktybiškai vengiančius 
mokėti mokesčius planuoja bausti ir 
už deklaracijų nepateikimą (bauda 
gali siekti 500 litų). 

„Jei gyventojas susiduria su fi-
nansiniais sunkumais ir negali iškart 
sumokėti pajamų mokesčio, VMI 
ragina jį kreiptis dėl mokesčių atidėji-
mo ar mokėjimo išdėstymo dalimis“,- 
primena galimybę V. Vildžiūnaitė, 
akcentuodama, kad gyventojui toks 
būdas kainuos kur kas pigiau, nei vė-
liau gręsiantis lėšų areštas, išieškojimas 
iš turto ir t.t.

VMI primena, kad visą reikiamą 
informaciją mokesčių klausimais 
gyventojai ir bendrovės gali gauti 
paskambinę trumpuoju Mokesčių 
informacijos centro telefonu 1882, 
apsilankę VMI interneto svetainėje 
www.vmi.lt bei pasinaudodami VMI 
konsultacinės medžiagos kataloge 
sukaupta medžiaga. VMI Mokesčių 
informacijos centro trumpuoju telefonu 
1882 teikiamos konsultacijos įrašomos 
ir yra lygiavertės rašytinėms. 

Rengiamas Lentvario miesto 
administracinių ribų keitimo specialusis planas

Rugsėjo 4 dieną Trakų rajono 
savivaldybės administracijos di-
rektorė Asta Kandratavičienė su 
Europos socialinio fondo agentū-
ros direktoriumi Povilu Česoniu 
pasirašė projekto „Trakų rajono 
savivaldybės teritorijos bendrojo 
plano sprendinių įgyvendinimui 
skirtų teritorijų planavimo doku-
mentų rengimas“ finansavimo ir 
administravimo sutartį. 

Projektą numatyta įgyven-
dinti iki 2015 m. rugsėjo 1 die-
nos. Sudėtinė šio projekto da-
lis – Lentvario miesto adminis-
tracinių ribų keitimo specialiojo 
plano rengimas.

2009 m. gegužės 28 d. Trakų 
rajono tarybai patvirtinus Trakų 
rajono bendrąjį planą, apibrėžtos 
pagrindinės rajono vystymosi 
gairės. Rajono bendrojo plano 
parengimas ir patvirtinimas įga-
lino rengti žemesnio lygio plana-
vimo dokumentus. Trakų rajono 
savivaldybės taryba 2012 m. spa-
lio 31 d. sprendimu Nr. S1-279 
,,Dėl Lentvario miesto bendrojo 

plano tvirtinimo“ patvirtino 
Lentvario miesto bendrojo plano 
sprendinius. Numatyta miesto 
plėtra – miesto ribų ir ploto 
keitimas, prijungiant aplinkines 
teritorijas. 2012 m. gruodžio 27 d. 
sprendimu Nr. S1-333 ,,Dėl Len-
tvario miesto administracinių 
ribų keitimo specialiojo plano 
rengimo“ pritarta miesto admi-
nistracinių ribų keitimo plano 
rengimui.

Numatomo rengti specialiojo 
plano uždaviniai yra šie: 

1. įvertinus vietos gyventojų 
nuomonę ir apklausos duomenis, 
numatyti miesto administracinių 
ribų keitimą;

2. nustatyti numatomų priskir-
ti teritorijų plotus ir ribas;

3. įvertinti esančių nekilnoja-
mųjų daiktų kadastro duomenis;

4. įvertinti planuojamą miesto 
infrastruktūros plėtrą. 

Strateginio planavimo, 
investicijų ir ūkio plėtros

 skyriaus informacija 

Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorė Asta Kandratavičienė 
su Europos socialinio fondo agentūros direktoriumi Povilu Česoniu pasira-
šė projekto „Trakų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių 
įgyvendinimui skirtų teritorijų planavimo dokumentų rengimas“ fi nansavimo ir 
administravimo sutartį

Filmas „Jaunasis tyrėjas“

Rugsė jo  17–18  d ienomis 
Lentvario Motiejaus Šimelionio 
gimnazija labiau priminė fi lma-
vimo studiją nei įprastą mokyklą: 
filmavimo kameros, rekvizitas, 
grimerės, režisierė, prodiuseriai 
bei aktoriai, gimnazijos mokiniai 
ir mokytojai dalyvavo moko-
mojo filmo „Jaunasis tyrėjas“ 
fi lmavime. Filmas buvo kuriamas 
pagal Ugdymo plėtotės centro 
įgyvendinamo projekto „Peda-
gogų kvalifi kacijos tobulinimo ir 
perkvalifi kavimo sistemos plėtra 
(II etapas)“ Nr. VP1-2.2-ŠMM-02-
V-01-009 veiklas.

Filmavimas sukūrė ypatingą 

aplinką gimnazijoje. Mokiniai 
pasijautė tikrais aktoriais, o tokia 
patirtis tikrai ne vienam buvo 
pirmoji gyvenime ir ypač vertinga 
ateities pasirinkimui. Filmavimo 
procesas pasirodė ypač įdomus, 
nes filmuojama buvo įvairiose 
gimnazijos erdvėse – kiemelyje, 
valgykloje, technologijų, fi zikos, 
biologijos kabinetuose, mokytojų 
poilsio kambaryje. Kas įdomu, 
fi lmavimas persikėlė netgi į par-
duotuvės „Maxima“ prekybos 
salę, kur kūrybinis procesas 
pozityviai stebino ir apsipirkti 
atėjusius lentvariečius.

Gimnazijos moksleiviai pasijautė tikrais aktoriais
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Lentvario kronika Eglė Jasiukevičienė
Lentvario socialinės globos ilgalaikė darbuotoja. Pažįsta globotinius 

mintinai. Išmano taipogi ir lietuviškos raidės paslaptį: 2001–2003 buvo 
„Trakų žemės“, „Lentvario kronikos“, „Lentvario žinių“ ir „Klevų alėjos“ 
garbi bendradarbė, o ir Elektrėnų „Vilnijos kronikos“ ne etatinė korespon-
dentė. Jos pilietinė sąžinė aukščiau šiandien įsismarkavusio negailestingo 
privataus jausmo, kuris kai kuriems bagotiems lentvariečiams kloja 
tamsų takelį į moralinę nuokalnę ir jie to net nesuvokia. Mūsų Eglės akių 
žvilgsnis visada yra nukreiptas į paprastą lentvarietį, todėl jos socialinė 
prigimtis esti kairuoliška. Neseniai išėjo į pensiją. Susirūpinusi, nes dar 
energijos daug yra, o, vaizdžiai šnekant, Eglė dar neatidarė paskutinės 
parako fortūnos statinės, kurioje laukinėja visiškai sausas parakas lyg 
ištikima publicistinė aistra Lentvariui. Linkime jai sveikatos, jos vaikai-
čiams žmoniškos laimės ir daug rašinių „Klevų alėjai“.

Stasys Keršys: 
„Nepateks medis į krosnį!“

Tai sudėtingas lentvarietis, bet dar sudėtingesnis jo, dzūko, likimas. 
Maloni asmenybė, turinti savo nuomonę bet kur ir bet kada. Ir, aišku, 
apie Korėjos karą, kuriame dalyvavo ir regėjo nesyk mirtį savo. Tada 
dėl to regiono amžinų neramumų vieningą tautą krauju ir kančiomis 
suskaldė visai ne korėjiečiai į dvi priešiškiausias stovyklas. Vieną – Šiau-
rė - Stalino šmėklos pakartojimą, antrą – Pietų – atskleidžiantį talentingą 
korejietį, pavyzdžiui, kad ir automobilių gamyboje. Toje mėsmalėje 
Stasys liko gyvas, atėjo į pagarbų amžių ir Jo geležinis charakteris iš-
saugojo meilę gyvenimui ir, kaip priklauso dzūkui, medžiui artimam 
jo sielai – obels arba ąžuolo kamienui. Nuotraukoje regite Stasio rankų 
meną, kursai teigia, jog senam kariui ankstyvoje jaunystėje buvusiam ir 
Lietuvos partizanų ryšininkui nesvetimas grožis. Taigi ant Stasio kiemo 
stalo medžiai, atėję iš girios arba gimto sodo, bet neįmesti į krosnį, o 
palikti savai minčiai šimtmečiams tam, kad yra pagyvenusios Lietuvos 
kartos tikėjimas, laisvos rankos, užgrūdintos žiauriame XX amžiuje, 
kur žmonės neretai pavirsdavo vilkais.

Valerija Masalskaitė-Čigienė
Ant „L.K.“ stalo yra žinomos 

lentvarietės, lituanistės, buvusios 
M. Šimelionio vidurinės mokyklos 
mokytojos poezijos ir memuarų 
jau trečia knyga „Akimirkos vėjų 
nesušukuotos“. Pavadinimas 
vertas profesionalios plunksnos, 
tiesa? O... 4 puslapyje eilėraštį 
„Klevų alėjoj“ paskaitykime: „Šal-
nų paauksinti klevai su vėtromis 
dainuoja/Po kojomis gelsvi, rau-
doni lapų sūkuriai dejuoja/Skun-
džiasi, kad vasara su gervėmis 
išskrido/O vėjas šoka rudeninį 
šokį, linguoja šakos/Paguoskite, 
patarkite ir man, klevai/Ties kryž-
kele sustojusiai/Nebežinau, kuris 
manasis takas(...)“.

Pagalvokite sykiu su poete 
visi lentvariečiai „Klevų alėjoje“ ir 
apskritai Klevų alėjoje!

Tai ištrauka, 10 balų įvertinta „L.K.“ 
skyrelyje – lt.netlog.com/lokenas

„(...)Rinktinę Respublikos formuoja Žalgiris kietai/Tarytumei tasai, 
kurs ginklą XV amžiuje kryžeiviams mirtinai parodė/Vyčiais, nušokę 
nuo mūsiškų žemaitukų, Europoj kausimės šaltai/Lentvarieti, pasakyk 
mums šiltą žodį“.

Lemputės replika
Trakų elek-

tros tinklai, išda-
vikiškai pabėgę 
į Vilnių, pradėjo 
„iš akies“ skai-
čiuoti komunali-
nių butų įėjimų ir 
rūsių sudegintus 
kilovatus. Pasak 
atitrūkusių nuo 
lietuvių, o ir rusų, 
lentvario lenkų, 
„rob co kciesz, 
pane tego“.

Palyginimas be nuotraukos
„Lentvario kronika“ gavo 

vieno svarbaus Lietuvos centrinio 
valstybės archyvo dokumento 
kopiją F A – 754 Ap 1 B59 L123, 
kurioje, žinote, labai patriotiškai 
reiškiasi 1946 04 30 LTSR Ministrų 
Tarybos sprendimas Nr.226 dėl 

Lentvario grafų dvaro perdavi-
mo Respublikos Vidaus reikalų 
ministerijai, nes „pilis buvusio 
grafo Tiškevičiaus istorinis pa-
minklas.“ 

Dokumentą pasirašė LTSR 
Ministrų Tarybos Pirmininkas 

M. Gedvilas ir ministerijos reikalų 
valdytojas V. Mickevičius (dzūkų 
rašytojas).

Žvelgdami į šiuo metu merdin-
tį dvarą ir jo savininko elgesį, paly-
ginimą surinkite patys ir atsiųskite 
negu gatvėse tuščiai kalbėję.

Petro 
Petkevičiaus 

nerimas

Dabar Bažnyčios gatvėje vyk-
domi darbai. Neseniai prieš po-
licijos skyrių, šalia dviejų aukštų 
namo, pjovė seną medį, regis, 
paskutinį. Mačiau, kaip stengėsi 
negailestingas pjūklas lyg mano 
širdį draskydamas. Ir kiti toje 
gatvėje seniau griovė liepas, su 
kuriomis pagyvenę lentvariečiai 
sykiu užaugo. Negalėjau žiūrėti. 
Pasišalinau. Ir čiupau poetikos ra-
šiklį: „Nežinau, kodėl tas jausmas 
taip skausmingas/labai užgauna 
žmogaus širdį/neapsakomai suvir-
pina visą kūną/sujaudina žmogų/
kaip pjauną seną medį/su tavim 
vienmetį/o gal vyresnį/tai krenta 
medžiai ne nuo ligų/o galėjo dar 
ilgai gyventi/einu senu pramin-
tu takeliu Bažnyčios gatvėje/ir 
ilgiuosi jų...“

Lentvario mažytis detektyvas
Seniūnijos kieme, kuris reprezentuoja viso miesto polinkį po Trakų 

rajono išrinktos valdžios pasikeitimo vaivorykštine spalva į grožį, kuris 
nugalės centrinukų ilgalaikį blogutį, dingo retos pušaitės, augančios į 
plotį ir aukštį po metrą, o viena kainuojanti net 200 litų. Kas jas suras 
augančias, tarkime, netoliese, tam teisybės suteiksma tikrą pedagoginį 
žodelį dėl žmoniškos-lentvarietiškos intrigos, vardu tiesa.

Langų daužymo liga
Ją mieste ser-

ga valkataujantys 
paaugliai, „bom-
žai“, nebe žmonės 
ir vadinami ne-
aiškios kilmės bei 
tautybės klajokliai. 
Antai jų gyvuliš-
kos neapykantos 
rezultatas – šalia 
pašto suniokota 
autobusų stotelė, 
kuri keleivio neap-
saugo jau nuo vėjo 
ir lietaus.

Lentvario pagarbiems ir 
galvojantiems lenkams

K a r v ė l i š k i ų 
tremtinių kapuose 
ant vieno kapo yra 
iš akmens iškalta 
knyga, kur įdėmiai 
skaitykite ir, tai 
profesionaliai iš-
vertę į lietuvių kal-
bą, atsiųskite didžią 
gromatą „Lentvario 
kronikai“. Mano-
me, kad šių eilučių 
Anapilio pilietis, 
poetas skelbė gilų 
lietuvių ir lenkų 
santarvės pareiški-
mą ateinančioms 
kartoms.

„Kronikos“ 
desertas

„Ar galima pavogti laisvę/ku-
rią krauju mūs sukilimai laistė?“

Ežerėlis
Rudens lietus renovuojamuose 

miesto gatvėse įtaisys tokius eže-
rėlius, kuriuose išmaudykite savo 
abejingumą.

* Puslapį parengė Jonas Počepavičius
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„Tele2“ mažina kainas studentams

Lietuvos mobiliojo ryšio lyderė „Tele2“ 
įsibėgėjančius naujus mokslo metus pradėjo 
pasiūliusi naujų galimybių sutaupyti. Visi 
Lietuvos universitetų, kolegijų ar profesinių 
mokyklų studentai vos už 12 Lt/mėn. galės 
nevaržomai kalbėti „Tele2“ bei „Pildyk“ 
tinkluose. 

Taip pat studentai gaus 100 minučių 
pokalbiams į kitus Lietuvos tinklus, 1000 
SMS žinučių į visus tinklus ir 1 GB duomenų 
naršymui telefone.

Visos paslaugos – viename plane
Pasirinkę planą „Studentas“, aukštųjų 

ir profesinių mokyklų studentai vos už 12 
litų mėnesio mokestį gaus visas reikiamas 
mobiliojo ryšio paslaugas.

„Studentai turi kam išleisti pinigus ir 
be ryšio paslaugų, tad maža kaina jiems 
svarbi. Iš visų klientų studentai bene 
dažniausiai naudojasi visomis mobiliojo 
ryšio paslaugomis – ir skambina, ir rašo, 
ir naršo. Todėl į atnaujintą mokėjimo planą 
sudėjome viską, ko reikia bendravimui ir 
studijoms“, – sakė Tomas Burovas, „Tele2“ 
rinkodaros vadovas.

Pasak jo, mokėjimo planą „Studentas“ 
labai gerai vertina studentų tėvai, dažnai 

apmokantys ryšio sąskaitas. „Vaikams 
išvažiavus, tėvams yra svarbu neprarasti 
bendravimo su jais, todėl mobilusis ryšys 
reikalingas. Studentams siūlomos geros są-
lygos piniginės labai nepaplonins. Be to, bet 
kuris studentas apsidžiaugs mokslus pradėjęs 
su nauju išmaniuoju telefonu už mažesnę 
kainą“, – sakė T. Burovas.  

Nemokamai ir neribotai kalbėti „Tele2“ 
bei „Pildyk“ tinkluose ar 100 minučių bet 
kuriame kitame Lietuvos tinkle, parašyti 1000 
SMS bei išnaršyti net 1 GB duomenų dabar 
gali tiek esami, tiek ir nauji bendrovės klientai. 
Tam tereikia atvykti į bet kurį „Tele2“ saloną 
ir sudarant sutartį pateikti galiojantį studento 
pažymėjimą. 

Išmanieji telefonai  nuo 69 Lt
Studentai vieni pirmųjų išbando ir per-

pranta naujas išmaniųjų telefonų funkcijas. 
Be to, išmanusis neretai puikiai pasitarnauja 
studijoms. Kad bendrauti ir mokytis būtų 
lengviau, „Tele2“ studentams naujausius 
išmaniųjų „Samsung“ telefonų modelius 
siūlo už mažesnę kainą. 

Mėgstantiems kompaktiškus ir pato-
gius telefonus siūlomas „Samsung Galaxy 
S Duos“. Praėjusiais metais pristatytas mo-

delis turi 5 megapikselių kamerą, itin ilgai 
neišsekančią bateriją. Telefone vienu metu 
galima naudotis dviejomis SIM kortelėmis. 
Kartu su planu telefoną galima gauti už 69 
litų pradinę įmoką ir už jį atsiskaityti per 
dvejus metus, kas mėnesį mokant 20 litų 
mėnesio mokestį.

Norintiems įnešti į savo gyvenimą 
daugiau spalvų, „Tele2“ siūlo „Samsung 
Galaxy S3“. 16 milijono taškų gama bei 
8,1 megapikselio kamera leis daryti itin 
kokybiškas nuotraukas. Pasirinkus planą 
„Studentas“, „S3“ modelio pradinė įmoka 
yra 189 Lt, mėnesio įmoka – 45 Lt.

Studentai gali rinktis ir naujausią 
„Samsung“ pasididžiavimą – „Samsung 
Galaxy S4“. 13 megapikselių kamera, ke-
turių branduolių procesoriumi ir naujausių 
technologijų puokšte išsiskiriantis telefonas 
puikiai tiks bet kuriam pažangiam studen-
tui. Kartu su planu jį bus galima gauti už 
49 litus ir 80 Lt mėnesinį mokestį. 

Telefonų pasiūlymai kartu su planu 
„Studentas“ galioja sudarant dvejų metų 
sutartį. Daugiau informacijos apie telefonus 
ar pasiūlymus galima sužinoti apsilankius 
artimiausiame „Tele2“ salone.

Užs. Nr. 236

Pasirinkę planą „Studentas“, aukštųjų ir profesinių mokyklų studentai vos už 12 litų mėnesio mokestį gaus visas reikiamas 
mobiliojo ryšio paslaugas, o „Samsung“ telefonus galės įsigyti už mažesnę kainą

Geriausia prostatos vėžio profilaktikos 
priemonė – ankstyvoji diagnostika

Sveikatos  mokymo ir 
ligų prevencijos centras in-
formuoja, kad rugsėjis yra 
Prostatos vėžio žinomumo 
mėnuo, o Europos urologų 
asociacija rugsėjo 15 dieną 
yra paskelbusi Pasauline 
kovos su prostatos vėžiu 
diena. Higienos instituto 
duomenimis, nuo 2007 metų 
sergamumas prostatos vėžiu 
Lietuvoje mažėjo, tačiau jis 
išlieka dažniausias piktybi-
nis vyrų navikas. 

Prostatos vėžys išsivysto pra-
dėjus nevaldomai dalintis priešinės 
liaukos ląstelėms ir dažniausiai 
aptinkamas vyresnio nei 50 metų 
amžiaus vyrams. Kitaip negu kitų 
organų vėžys, jis gali ilgą laiką 
nesukelti jokių simptomų. Daž-
niausiai šie navikai auga labai lėtai 
ir tik nedidelei daliai vyrų vystosi 
itin sparčiai, kai kuriais atvejais 
išplisdami į kitus organus, ypač 
kaulus. Tikrosios prostatos vėžio 
atsiradimo ir vystymosi priežastys 
vis dar neaiškios, tačiau nustatyta, 
kad padidėjusią riziką susirgti šia 
liga turi:

• vyrai, kurių artimi giminės 
(tėvas, brolis, dėdė) serga ar sirgo 
prostatos vėžiu,

• vyrai, kurių keletas šeimos 
moterų sirgo krūties vėžiu (tai 
gali reikšti, jog šeimos palikuonys 
paveldi mutavusį geną),

• vyrai, gausiai vartojantys 
riebų gyvulinės kilmės maistą bei 
nepakankamai šviežių daržovių 
ir vaisių,

• kai kurių etninių grupių 
atstovai − pastebėta, kad afroa-
merikiečiai dažniau serga pro-

statos vėžiu, o tarp Azijos vyrų 
tai reta liga.

Ankstyvos stadijos prostatos 
vėžys nesukelia jokių simptomų, 
jie atsiranda, kai vėžinis mazgas 
būna gana didelis ir pradeda truk-
dyti šlapintis. Pasitaiko atvejų, kai 
pirmasis prostatos vėžio simpto-
mas gali pasireikšti kaulų (dubens, 
šlaunies, klubo ir kt.) skausmais. 
Tai gali reikšti, kad vėžio ląstelės 
išplito ir susidarė metastazės kau-
luose. Vyresnio amžiaus vyrams 
prostata gali būti padidėjusi dėl 
gerybinės prostatos hiperplazijos. 
Abiem atvejais pasireiškia šie 
simptomai: 

• šlapinimasis pasunkėja, nes 
šlapimo srovė, verždamasi per 
padidėjusios prostatos spaudžiamą 
šlaplę, susilpnėja, susiaurėja;        

• šlapinimasis padažnėja, ypač 
naktį, nes susiaurėjus šlaplei šlapi-
mo pūslėje po šlapinimosi nuolat 
lieka šlapimo;        

• šlapinimosi metu skauda;
• šlapimas kraujingas (šis simp-

tomas nėra dažnas). 

Pastebėjus šiuos simptomus 
būtina kreiptis į urologą, kad jis 
nustatytų teisingą diagnozę ir pri-
taikytų gydymą.

Visuomenės sveikatos specia-
listai bei gydytojai ragina nelaukti 
pirmųjų simptomų pasireiškimo 
ir tikrintis profilaktiškai. Lietuvoje 
2005 metais pradėta ir sėkmingai 
įgyvendinama priešinės liaukos 
(prostatos) vėžio ankstyvosios 
diagnostikos programa. Sveikatos 
mokymo ir ligų prevencijos cen-
tras skatina vyrus profilaktiškai 

tikrintis, kad būtų galima anksti 
diagnozuoti ligą ir laiku pradėti 
gydymą. 

• Kam aktualu profilaktiškai 
pasitikrinti?

Vyrams nuo 50 iki 75 m. amžiaus 
arba nuo 45 m., jeigu  tėvas ar brolis 
yra sirgęs prostatos vėžiu.

• Kas kiek laiko galima pasi-
tikrinti? 

Vieną kartą per dvejus metus.

• Ką reikėtų daryti? 
Kreiptis į savo šeimos gydytoją. 

• Koks tyrimas bus atliekamas?
Jums bus atliktas kraujo tyrimas 

ir nustatyta prostatos specifinio an-
tigeno (PSA) koncentracija kraujyje. 
Padidėjęs PSA lygis leidžia tik įtarti 
prostatos vėžį. Todėl jei PSA kiekis 
viršija normą, šeimos gydytojas iš-
duoda siuntimą pas gydytoją urologą, 
kuris prireikus atlieka sudėtingesnį 
tyrimą – biopsiją. Tik biopsija leidžia 
patvirtinti ligos diagnozę.

• Kiek tai kainuoja?
Paslaugos teikiamos nemokamai.
Profilaktinis tikrinimas yra  

nemokamas, nesudėtingas ir ne-
daug laiko reikalaujantis procesas. 
Prostatos vėžys dažniausiai ilgą 
laiką progresuoja be simptomų, 
todėl ankstyvoji diagnostika yra 
geriausia priemonė aptikti ligą ir 
laiku pradėti gydymą.  

Straipsnį pagal Lietuvos 
literatūrą parengė Neinfekcinių 

ligų profilaktikos skyriaus
 visuomenės sveikatos 

administratorė Justina Račaitė

Atkelta iš 1 p.
Lavinant vaikus ir jaunimą, 

ypatingai svarbu skatinti mokinių 
savarankišką tiesos ieškojimą. 
Akivaizdu, jog rytojaus visuo-
menei bus reikalingi ne mintinai 
išmoktas frazes ir formules kar-
tojantys asmenys (tą puikiai geba 
kompiuteriai), bet savarankiškai 
mąstantys žmonės. Tam, kad būtų 
apie ką mąstyti, paprastai reikia 
išgyventi tyrimo fazę, sukaupti 
medžiagos apmąstymams. Me-
todologinis filmukas skirtas tiek 
mokiniams, tiek mokytojams. 

Filmavimą koordinavo gim-
nazijos technologijų mokytoja 
Oksana Kietavičienė. Į kūrybinį 
procesą aktyviai įsitraukė ir 
gimnazijos mokytojai – fizikos 
mokytoja Valentina Denaitienė, 
biologė Lilija Sabolevskienė, 

Filmas „Jaunasis tyrėjas“
technologijų mokytojos Hen-
rieta Stachovskienė ir Aurelija 
Balakauskienė,  direktoriaus 
pavaduotoja Giedrė Širinskienė, 
spec. pedagogas Andrius Šatevi-
čius, matematikės Ala Leckienė 
ir Rasa Bliujūtė, kompiuterinių 
sistemų inžinierius Miroslavas 
Dmitrijevskij, valgyklos darbuo-
tojai ir kiti. Mažą rolę filmuke 
atliko ir gimnazijos direktorius 
Jonas Kietavičius. Bet svarbiau-
sius vaidmenis atliko IV A klasės 
mokiniai. Ačiū jiems!

Tikimės, kad sukurtas moko-
masis filmas bus puiki metodinė 
medžiaga Lietuvos mokykloms. 

Jonas Kietavičius,
Lentvario Motiejaus Šimelionio 

gimnazijos direktorius

Moksleiviai filmavimo metu

Užs.Nr.1023
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Klevų alėja

Lentvario miesto laikraštis

2013 m.

Nestandartinių baldų projekta-
vimas ir gamyba. Gera kokybė, 
patraukli kaina. 
Tel. 8 65� �5 �1�

Užs. Nr. 102

Vyr. redaktorius Juozas Vercinkevičius

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�

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

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

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

Užs. Nr. 189

Parduodu skaldytas malkas, kala-
des, rąstukus, atraižas, tvarkingai 
sukrautos. Tel. 8 672 51 171

Užs. Nr. 134

Parduodama dvivietė mažai nau-
dota baidarė. Kaina 900 Lt. 
Tel. 8 673 45 663

Užs. Nr. 794

Statome krosnis, židinius, lauko 
židinius, kaminus. Remontuoju, 
išvalau kaminus, krosnis.
Tel. 8 650 86 943

Užs. Nr. 162

Atlieku vidaus apdailos darbus. 
Tel. 8 610 15 936

Užs. Nr. 198

Parduodu naują vandens dviratį 
„Sun Dolphin“. Tel. 8 603 51 155   

Užs. Nr. 200

Parduodu 2 naujus „Cross“ dvira-
čius. Tel. 8 659 17 771

Užs. Nr. 201

Užs. Nr. 4

Trakų baldaiTrakų baldai

Vytauto g. 4, Trakai
Tel. faks. 8 528 51 044

el. paštas: trakubaldai@gmail.com
Darbo laikas: 

I–V 9-–8 val., VI 9–15 val, 
VII nedirba

Perkame, išpjauname ir išvežame 
senas obelis, vyšnias, slyvas. 
Tel. 8 699 74 608

Užs. Nr. 507

Brangieji,                                                                                 
Norime pasiūlyti dalį savo rūpesčių patikėti mums ir leisti organizuoti gedulingus 
pietus ar metines mūsų jaukioje 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

Ūkininkas išsinuomotų žemę dirb-
ti. Domina plotas nuo 5 ha. Trakų, 
Senųjų Trakų, Rūdiškių, Paluknio 
seniūnijose. Tel. 8 615 45 410

Užs. Nr. 203

Siuvimo įmonei Vilniuje, esančiai 
Vilkpėdės rajone, reikalingos kva-
lifikuotos siuvėjos (-ai) atlikti indi-
vidualius ir masinius užsakymus. 
Darbas viena pamaina. Išdirbus 
metus laiko, įmonė kompensuoja 
kelionės išlaidas. 
Tel. 8 685 65 501

Užs. Nr. 208

Parduodu įvairius naudotus plieni-
nius vamzdžius. Tel. 8 687 83 901

Užs. Nr. 204

Nestandartinių baldų gamyba. 
Tel. 8 621 01 462

Užs. Nr. 210

Dovanosiu įvairių knygų. Reikės 
atsiimti. Tel. 8 606 00 389

Užs. Nr. 211

Užs. Nr. 7

Užs. Nr. 17

Brangiai perkame 
arklius ,  taip pat 
traumuotas karves, 
telyčias, bulius. At-
siskaitome iš karto. 
Teikiame gyvulių pervežimo pas-
laugas. Tel. 8 621 34 123

Užs. Nr. 215

Parduodamas 3-jų kambarių butas 
Jovariškių k. Butas 2-jų aukštų, 
atskiras kiemas, garažas. 
Tel.: 8 637 46 115, 8 050 69 732

Užs. Nr. 214 „Autodina“ – OPEL atstovas – ieško 
autošaltkalvio-kėbulininko. Dar-
bas viena pamaina be šeštadienių. 
Visos socialinės garantijos. Teirau-
tis tel. 8 687 43 081, cv@autodina.lt 
Adresas: Fabriko g. 12, Lentvaris.

Užs. Nr. 216

Atliekame ko-
kybiškus san-
technikos dar-
bus, šildymo, 
vandentiekio, 
katilinių monta-
vimą ir t. t. Dirbame ir savaitgaliais. 
Kreiptis tel. 8 675 39 359 (Saulius).

Užs. Nr. 219

Atliekame apdailos darbus. Gipso 
montavimas, dažymas, tapetavimas 
ir kitus darbus. Tel. 8 610 15 936

Užs. Nr. 220

Žemės ūkio bendrovė brangiai su-
perka žemės ūkio paskirties žemę. 
Žemė gali būti apleista. 
Tel. 8 600 87 513 

Užs. Nr. 223

Bendrovė brangiai perka miško 
paskirties žemę. Tel. 8 600 87 513

Užs. Nr. 224

Superka išvadas – žemės ir miško 
grąžinimo dokumentus.
Tel. 8 600 87 513

Užs. Nr. 225

Parduodamas 10 arų sklypas 
Vievyje su statybos leidimu. 
Kaina 25 000 Lt. Tel. 8 600 87 513

Užs. Nr. 226

Parduodu didelę šuns būdą (ilgis 1, 
30 m, plotis 1 m, aukštis 1,35 m).  
Tel. 8 652 01 620

Užs. Nr. 792

Parduodu sodo aviečių uogas. 
700 g indelis – 5 Lt, o pasirenkant 
pačiam – 4 Lt. Tel. 8 650 77 151

Užs. Nr. 218

Vilniaus mieste nuolatiniam 
darbui reikalingi mūrininkai. 

Tel. 8 698 48 288
Užs. Nr. 221

Parduodu namą Trakų rajone, yra  
visi patogumai. Kaina sutartinė. 
Tel.  8 676 84 213

Užs. nr. 229

Parduodamas automobilis „Opel 
Astra“ 2005 m. Daužtas galas. Ga-
limas pardavimas dalimis. 
Tel. 8 672 02 828

Užs. nr. 227

Parduodama 3, 7 ha žemė. Žemės 
ūkio paskirties sklypas Onuškio 
seniūnijoje netoli Dusmenų. 300 
m. nuo pagrindinio kelio Alytus-
Vilnius. Yra tvenkinys. Su žeme 
ribojasi elektros linija. Padaryti 
geodeziniai matavimai. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 687 89 757

Užs. Nr. 231

Mieli skaitytojai ir prenumeratoriai, 
Tik prenumeruodami „Klevų alėją“ Jūs remiate lietuvišką 

spaudą ir gaunate žinių apie mūsų miestą ir Trakų rajoną. 
Lentvario miesto laikraščio „Klevų alėja“ prenumeratoriai 
(privatūs asmenys) gali nemokamai skelbti laikraštyje skel-
bimus, siųsti sveikinimus, užuojautas, nekrologus el. paštu 
klevualeja@klevualeja.lt ar telefonu 8 528 55 331. Visi Jūsų 
rašiniai turėtų būti perskaityti kalbos kultūros specialistų. 
Tuo sutaupysite redakcijai laiką ir lėšas. 

Iš anksto dėkojame už paramą.
„Klevų alėjos“ redakcija

Parduodamas tvarkingas 2 kam-
barių butas, Aukštadvario mstl., 
Technikumo g., bendras plotas 
42 kv. m., 1 aukštas, statybos metai 
1963. Kaina 45000,00 Lt. Išsamesnė 
informacija 8 620 57 490

Užs. Nr. 233

Parduodu „Audi A-4 Quatro“, 1996 
m. benzinas, spalva – sidabrinė, 
variklis 1, 8 turbo, pravažiuota 
233 000 km. Pakeisti pagrindiniai 
automobilio mazgai. Tech. apžiūra 
ir draudimas iki 2013 12 08 d. Kaina 
4 500 Lt. Tel. 8 699 31 966.

Užs. Nr. 230

Parduodu vienuolikos metų karvę. 
Tel. 8 650 13 862

Užs. Nr. 237

Parduodamas 13 a namų valdos 
sklypas Bražuolėje, šalia Trakų 
(asfaltuotas privažiavimas, visos ko-
munikacijos vietoje, kaina sutartinė). 
„Exclusivus“. Tel. 8 650 69 007

Užs. Nr. 234

Reikalingi staliai-staklininkai, stalių 
mokiniai. 8 698 85 948

Užs. Nr. 238

Viešbučiui „Margis“ (7 km. už Tra-
kų Aukštadvario link) reikalingi: 
virėjai (-os); padavėjai (-os). 
Tel. 8-685-57 555

Užs. Nr. 239

Klojame trinkeles, klinkerį ir akme-
nis savo medžiagomis ir užsakovo.  
Suteikiame 5 metų garantiją.
Tel. 8 685 55 539
www.trinkeliudelione.lt

Užs. Nr. 240
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  2013-09-12 apie 1.00 val. Lentvaryje, Klevų 
al. patikrinimo metu automobilyje AUDI 
A4 J. A. priklausančioje rankinėje rastas 
plastikinis maišelis su augalinės kilmės me-
džiaga, įtariama narkotine .Vadovaujantis 
LR BPK 140 str. J. A. sulaikytas ir uždarytas 
į Vilniaus apskr. VPK areštinę.
  2013-09-12 apie 21.00 val. Lentvaryje, 
Klevų al. I. L. ir P. L. viešoje vietoje iš chu-
liganiškų paskatų kitų asmenų akivaizdoje 
užpuolė O. G. ir jos dukrą, tampė jas už 
plaukų, O. G. nutraukė grandinėlę. I. L. 
ir P. L. sulaikyti pagal LR BPK 140 str. ir 
uždaryti į Vilniaus  m. areštinę.
  Gautas Lentvario m. gyventojos pareiški-
mas, kad 2012-11-11 savo gyvenamajame 
name sutuoktinis ją pastūmė, dėl ko par-
griuvo. Moteriai padarytas nežymus kūno 
sužalojimas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas 
pagal LR BK 140 str. 1 d.
  Laikotarpiu nuo 2013-06-22 iki 2013-09-
05 Lentvaryje iš neaptverto sklypo buvo 

•

•

•

•

pavogta apie 40 kub. m. juodžemio. Žala 
3000 litų.
  2013-09-17 gautas UAB „Vilmanto Staty-
bos“ direktoriaus pareiškimas, kad 2013-
09-04 apie 7.00 val. Lentvaryje statomame 
objekte rado išmuštą lango apatinę dalį. 
Padaryta 630 Lt turtinė žala.
  2013-09-13 gautas VĮ „Trakų miškų 
urėdija“ pareiškimas, kad nuo 2013-08-31 
iki 2013-09-09 iš Lentvario girininkijos 
valstybinio miško 24 kvartalo pavogta 400 
vnt. bambukinių kuoliukų. Padaryta 776 
Lt turtinė žala.
  2013-09-12 gautas UAB „Neono Linija“ 
pareiškimas, kad 2013-09-09 Lentvaryje iš 
gamybinių patalpų pavogtas suvirinimo 
aparatas KEMPPI Master Tig MLS-3000. 
Padaryta 7375 litų turtinė žala.
  2013-09-18 apie 1.00 val. Lentvaryje, 
Geležinkelio g., sustabdžius automobilį 
AUDI A8 patikrinimui, pas keleivį surado 
permatomą plastikinį maišelį su baltos 
spalvos milteliais, kaip įtariama narkotine 
medžiaga. Pilietis sulaikytas pagal LR BPK 
140 str. ir išvežtas į Vilniaus m. areštinę.

•

•

•

•

Parengta pagal Trakų r. PK įvykių suvestinę

2013-09-14 Gautas pranešimas, kad 
Trakų r. sav. Trakų sen., Žaizdrių 
k., S/B Sodžius dega individualus 
gyvenamasis namas. Atvykus, atvira 
liepsna degė 15x10m mūrinis 2 aukštų 
namas. Pilnai sudegė antras aukštas, 
perdengimas įkrito į vidų. Sudegė pri-
blokuota prie namo medinė malkinė 
7x5m, metalinis garažas apsaugotas. 
Gesino 5 gaisriniai automobiliai. Įvykis 
tiriamas.
2013-09-14 Trakų r. sav., Rūdiškių 
sen., Dergionių k. Privačioje terito-
rijoje, vykdant kasinėjimo darbus, 

•

•

Gaisrai rastas karo laikų artilerinis sviedinys. 
Išminuotojai sprogmenį išvežė nu-
kenksminimui. Ugniagesiai gelbėtojai 
budėjo sprogmens kenksmingumo 
pašalinimo metu. 
2013-09-15 Trakų r. sav. Lentvaryje, 
Naujosios sodybos g. metaliniame 
konteineryje degė šiukšlės. Gesino 1 
gaisrinis automobilis. Įvykis tiriamas.
2013-09-15 Trakų r. sav., Lentvario 
sen., Lentvario m., Klevų al., suteikta 
pagalba policijai patenkant į butą 3-
ame aukšte. Nualpusi senyvo amžiaus 
moteris perduota GMP.

•

•

Trakų priešgaisrinės gelbėjimo 
tarnybos inform.


