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Užs. Nr. 235

Mokinių maitinimas Trakų rajono 
bendrojo ugdymo mokyklose

Kvapų ir geros nuotaikos 
terapija bibliotekoje

Trakų rajono gyventojams – 
šiuolaikiškas aprūpinimas vandeniu 

Ar dažnai susimąstome apie 
vandenį? Apie tai, kad jis neatsie-
jamas nuo visko, kas gyva: augalo, 
gyvūno, žmogaus, nuo supančios 
aplinkos? Jei švarus, geras vanduo, 
mūsų, vandens vartotojų, gyveni-
mas taip pat skaidresnis, sveikesnis 
ir kokybiškesnis. 

Gal keista, bet ežeringame Tra-
kų krašte ilgą laiką negalėjome 
pasigirti, kad savo kasdienos porei-
kiams vartojame švarų, atitinkantį 
keliamus kokybės reikalavimus 
vandenį. Tačiau reikalai pastebi-
mai pagerėjo, kai įmonė „Trakų 

vandenys“ prieš kelerius metus pra-
dėjo įgyvendinti Europos Sąjungos 
struktūrinių fondų remiamus pro-
jektus ir, savo dalimi prisidedant ir 
rajono savivaldybei, pagerino tiek 
vandens ūkio techninius išteklius, 
tiek kokybę. 

Atnaujintas vandens 
tinklų ūkis 

„Nemažai atlikta vandentvar-
kos darbų, įgyvendinus vandens 
tiekimo ir nuotekų infrastruktūros 
renovavimo ir plėtros projektą ra-

jone – Trakuose, Lentvaryje, Rūdiš-
kėse. Nutiesta 34,4 km vandentiekio 
ir 41,5 km nuotekų tinklų. Suteikta 
galimybė centralizuotomis vandens 
tiekimo paslaugomis naudotis netoli 
600, nuotekų tvarkymo paslaugo-
mis – apie 900 Trakų, Lentvario ir 
Rūdiškių gyventojų. 2010 metais 
pradėta naudoti Varnikų vandenvie-
tė, 2012 metais – Rūdiškių nuotekų 

Bendrovės „Trakų vandenys“ direktorius V. Račkys (dešinėje) ir jo pavaduotojas
 Z. Matonis jau planuoja naujus, pagal 2014–2020 metų ES struktūrinės 
paramos strategiją, numatomus vandentvarkos projektus Akimirkas, kai nutiesiami pirmieji vamzdžiai iš Varnikų į Lentvarį, įsiminė šios 

statybos pradžioje dalyvavę ir „Trakų vandenų“ darbuotojai, ir jų svečiai. Iš deši-
nės – įmonės „Trakų vandenys“ direktoriaus pavaduotojas Z. Matonis, savivaldy-
bės administracijos direktorė A. Kandratavičienė, rajono savivaldybės meras 
V. Zalieckas, Seimo narys K. Daukšys, Lietuvos pramonininkų konfederacijos vi-
ceprezidentas G. Rainys, rajono savivaldybės mero pavaduotojas V. Vinskevičius

valymo įrenginiai bei 22 nuotekų 
siurblinės“, – tvirtino bendrovės 
„Trakų vandenys“ direktorius Val-
das Račkys. 

Šie projektai jau įgyvendinti pa-
gal 2007–2013 metų ES struktūrinės 
paramos strategiją. Nemažai bendro-
vės „Trakų vandenys“ parengtų pro-
jektų dar įgyvendinama, tuo tarpu 

Nukelta á 3 p.

Ankstyvo rudens popietę Lentvario 
miesto bibliotekoje susirinko žmonės 
besidomintys masažo galimybėmis 
ir poveikiu žmogaus sveikatai bei 
organizmui. Paskaitą vedė miela, šilta, 
visada besišypsanti, auksines rankas 
turinti, mielai patarimus dalijanti 
lentvarietė, masažistė Julija Kostevič. 
Julija gyvenime yra išbandžiusi ne 
vieną profesiją, baigusi socialinius 
mokslus. Tačiau pasiblaškius šen bei 
ten, sugrįžo prie savo šeimos šaknų. 
Jos senelė taip pat yra garsi ir žinoma 
medikė, masažo specialistė. Savo 
paskaitą Julija pradėjo nuo masažo 
istorijos ir jo ištakų. Remiantis paskuti-
nių dviejų dešimtmečių duomenimis, 
paaiškėjo, kad masažas senovės Kini-
joje buvo žinomas jau 2500 metų prieš 
mūsų erą. Renginyje buvo pristatytos 
masažo rūšys ir priemonės, kurios 
padeda efektyviai atlikti masažą. 

Julija pasakojo apie klasikinį masažą, 
holistinį, segmentinį, medaus, antice-
liulitinį, vakuuminį ir kitus. Ji patarė, 
kad masažą reikėtų taikyti kartu su 
sveika mityba, mankšta ir aišku gera 
nuotaika. Jam atlikti reikėtų sukurti 
jaukią ir saugią aplinką su relaksacine 
muzika, apšvietimu ir kvapų terapija. 
Tada tikrai bus pasiektas norimas ir 
laukiamas rezultatas. Kad pasiektų 
gerą rezultatą, masažistė turi būti 
labai gera psichologė, nuodėmklausė 
ir patarėja.

Julija pristatė eterinius aliejukus 
ir išsamiai papasakojo apie kiekvieno 
naudą bei reikšmę mūsų organiz-
mui. Leido kiekvienam pajusti eteri-
nių aliejų kvapų gamą. Sužinojome 
daug naudingos informacijos apie 
arbatmedžių, čiobrelių, eukaliptų, 
kedrų, levandų, melisų, rozmarinų, 

Nukelta á 3 p.

Prasidėjus mokslo metams 
Valstybinės maisto ir veterinarijos 
tarnybos Trakų valstybinė maisto 
ir veterinarijos tarnyba patikrino, 
kaip vykdomas mokinių maitinimas 
bendrojo ugdymo mokyklose, kaip 
laikomasi 2004 m. balandžio 29 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 852/2004 dėl 
maisto produktų higienos (OL 2004 
m. specialus leidimas, 13 skyrius, 34 
tomas, p. 319) ir nuo 2012 m. liepos 
1 d. įsigaliojusio Lietuvos Respu-
blikos sveikatos apsaugos ministro 
įsakymo „Dėl maitinimo organiza-
vimo ikimokyklinio ugdymo, ben-
drojo ugdymo mokyklose ir vaikų 
socialinės globos įstaigose tvarkos 
aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2011-11-
19, Nr.140-6573) reikalavimų.

Iš viso patikrinta 14 Trakų rajono 
bendrojo ugdymo mokyklų maisto 
tvarkymo skyrių, iš kurių 12 turi 
maisto tvarkymo skyrius, kuriuose 
gamina maistą ir 2, kuriuose maiti-
nimo paslaugas teikia kitos įmonės ir 
patiekalai atvežami termosuose.

Kontrolės metu nustatyta, kad 
iš visų patikrintų 14 mokyklų, 72 % 
mokyklų – maistas gaminamas 
moderniuose maisto tvarkymo 
skyriuose, tačiau 3 mokyklų mais-
to tvarkymo skyriams reikalingas 
patalpų remontas, reikalinga at-
naujinti įrangą. Patikrinimų metu 
43 % mokyklų nustatyti teisės aktų 
pažeidimai. Daugiausia nustatyta 
bendrųjų higienos reikalavimų 
(patalpų, inventoriaus būklės ir 

Masažistė Julija Kostevič veda paskaitą. V. Kmitienės nuotr.

Nukelta á 3 p.

Darbai
Nėra laiko liūdėti. Visai 

nėra, net galimybės tokios 
nebeliko.

Pasijos išsisklaidė – metas 
ramybei ir darbui. Obuoliu-
kai nuraškyti, ląstelės sočios, 
sparnai nugaroj sudaiginti, 
belieka lapus sugrėbti ir imtis 
darbų, kurių niekada anks-
čiau nedariau, pradėti nuo 
nulio, nuo minus vieno.

Žodis kartais rodosi be-
vertis.

Atėjo metas darbams ir 
tylai. 

Tyla ir darbai bus apie 
grožį, aš skirsiu savo darbus 
kovai už grožį, nes moterys 
taip sutvertos – kovai už gro-
žį ir kitoms nepastebimoms 
buitinėms kovoms. 

Alkūnėmis kovojanti už 
grožį, šiandien nubudusi 
dar vienam mūšiui, ką tik 
užmigusi popiečio miego... 
Atleiskit, kartais polėkis nu-
neša per toli.

Bet apie ką aš... Kad rei-
kia išlaukti – kad ir žiedo 
nepamatysi iškrapštęs pum-
purą, reikia išlaukti, kol įstos 
širdis ir ims groti muzika, 
panašiai kaip lietuvių liau-
dies dainos laukuose, kad 
skambėdavo ir rankose tirps 
darbas, bet visada pagal šir-
dį ir širdies keliu.

 
P.S.
Nueičiau su tavim be-

galybes kilometrų, iki ta-
vęs – irgi.

 A. S.

Užs. Nr. 256
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Lentvario kronika

* Puslapį parengė Jonas Počepavičius

Laisvės nuostoliai 
Prisiminkime Trakų 

rajono laikraščio „Spar-
tuolis“ tradiciją – „Sa-
vaitės mozaiką“. Ją 
perstatykime pagal „L. 
K.“ prigimties rikiuotę 
ir nuskaitykime tuo-
metiniam leidėjui bei 
verslininkui „Vilspos“ 
generaliniam direkto-
riui R. Pakuliui vieną 
svarbų raštelį, pavadin-
tą „Įsitikinimas speci-
aliam paklausymui“. 
Nes „L. K.“ visa archy-
ve rezervuota tematika, 
kurią turės žinoti pridu-
sinti lentvariečiai, šian-
dien maloniai įklimpo 
į retro įspūdį to žavaus 
koncerto, kuris dainavo 
Šabaniauską ir Dolskį 
Andrė parke 2003 09 22 
dieną, kai šalia liūdnai 
merdėjo grafų Tiškevi-
čių rūmai. Nes tai lyg 
ir dalelė trumputės „L. K.“ istorijos, kuri po „Lietuvos žinių“ 1994 metais, 
o lygiai po metų – 1995 m. rudenį, po „Lietuvos“ veiklos atsidūrė gatvėje 
ir 1996/97 metais pabuvojusi Motiejaus Šimelionio vidurinėje mokykloje 
avangardiniu mokytoju, nubloškiama į sargus ir tik 1999 metais, šiek tiek 
pagydžiusi „neprigulnas žaizdas“, nuėjusi kepurę, pėsčia ėjo plunksnos 
prieglobsčio prašytis „Trakų žemės“. Nes „Lentvario kronika“, jei Dievas 
duos, bėgs iš siauro miesto intereso jau vien dėl to, kad Lentvaris – tipiškiau-
sias Rytų Lietuvos miestas, neatplėšiamas nuo istorinių Trakų rajono centro 
ir turįs masę „rytietiškų“ bėdų... O tada, it sužeistas tautinis žaltys, šliaužė 
1995 metai. Šių eilučių rinkėjas atgaivintame „Lietuvos“ (1894-1918 m.) Či-
kagos savaitraštyje, o 1918-1929 m. Kauno ir Lietuvos galingame dienraštyje 
vedė aktualijų skyrių, sėkmingai vystė retro kroniką, todėl dažnai skubėjo 
į nacionalinę Martyno Mažvydo biblioteką ir studijavo 1894-1929 metų 
„Lietuvą“, kur, be kita ko, jos puslapiuose buvo išguldyti stiprūs straipsniai 
apie Želigovskio ir Pilsudskio klastingą išdavystę Vilniaus krašto atžvilgiu. 
Abu buvę Lietuvos žmonės, tik polonizacijos absoliutai, o tai baisiau negu 
grynas lenkas, su kuriuo reikės draugiškai šnekėtis net po Katyn-2, kurios 
paslaptį įminsią tik dabar gimstantys lenkų tautos atstovai Lenkijoje. Jei 
šios kronikos retro punktą permestume į 2013 10 04 dieną, pamatysime, kas 
tvarkosi Seime ir Respublikos pasienyje su Rusija, kur siekiant smogtų eko-
nomikai sustabdoma vilkikų („furų“) transportuojama Lietuvos žemdirbių 
pieno produkcija į varganą „Rasieją“. Ir čia vėl nervingai pasigendame ES 
parlamento politinio žodelio? Neilgai vaikščiojome ir viešinome 1920 metų 
tiesą ir t. t. Išėjome paskutiniai iš represuotos redakcijos išniekintu tikėjimu 
į Dievą, Lietuvą (gerai, jog be ginklo!) tarsi Stalinui valdant Lietuvą, todėl 
1995 11 27 anuoju rašteliu, kurį priminėme šio punkto pradžioje, šitaip 
raidinėjome „Lietuvos“ leidėją gerbiamą V. Pakulį:

„Žodžiu ir raštu spėjau (draugai ir kitoniškai rašė vardan „Lietuvos“ ir 
Lietuvos) pagarsinti per 10 rašinių, kur įrodinėjau „Lietuvos“ dienraščio, 
o vėliau savaitraščio istorinio tęstinumo reikšmę, visiškai būtiną dabarties 
anarchijos situacijoje! Tuo, aišku, vėliau susidomėtų pagarbaus leidinio 
„Lietuva“ ištakos (1894 m.), Čikagos ir ne tik Čikagos išeivija. Plius dabar 
Kauno krašto nacionaliniai kapitalistai. Kodėl redakcijoje vystėsi orga-
nizuota nelietuviška tendencija? Jos rezultatas: pasijuokta iš švenčiausių 
tautinių jausmų, kuriuos kantriai puoselėjo fanatiškai nusiteikę „Lietuvos“ 
žurnalistai. Atsakykite raštu. Nedelskite.“

Niekas niekur nieko, nes „išorės stambaus likučio“ – pensininko Ivan 
Glavlit kuliamoji, tuomet paversta padūkusiu malūnu, tyliai smulkino ir 
trynė Lietuvos kadrinius raštininkus, nusiteikusius 1919 metų savanorių 
patriotine aistra. Atsirado aukų, nes Numestuosius į gatvę šaltai čiupinėjo 
madam Vodka, šakojosi badmirystė, o vargo trobose ir žmonų, ir meilužių 
kvalifikuota išdavystė. Lentvaris pasipildė dar vienu bedarbiu, draskomu 
totalinės depresijos.

„Lietuvos“ 1995 05 31 rašinio „Mirtis ir gyvenimas“ faksimilė

Lentvario seniūnui 
2005 08 25 dieną

„Prašome kol 
kas raštu atsakyti į 
rašinius, kalbančius 
apie Lentvarį – „Vil-
nijos kronika“ Nr. 
24 (2 psl.),  25 (2 
psl.), 27 (11 psl.) ir 
33 (2 psl.)“. Atsaky-
mas buvo. Nerimtas. 
Tuo metu dėl labai 
neaiškių priežasčių 
Lentvario pradinėje 
mokykloje naktimis 
masiškai dužo langų 
stiklai. Retsykiais ir 
nuvargusio sargo 
akivaizdoje moky-
klos kieme siautė-
jant sugyvulėjusiems 
narkomanams.

Liaudies rūpestis

Rašto Lentvario seniūnui faksimilė

Ežero g. 12 gyvenamojo namo gyventojai savo lėšomis 
įsirengė poilsio ir sporto aikštelę. 2009 09 14 jie širdimi rašė 
Lentvario seniūnui: “(...) prašome paremti šį svarbų mūsų 
miestui faktą morališkai ir finansiškai, kad aptvertume su-
tvertą mūsų jėgomis poilsio aikštelę bei minėto gyvenamo 
namo gale įtaisytume papildomą naktinį žibintą. Žemės plo-
telį, kur įrengta poilsio aikštelė, prašome paskelbti Ežero g. 12 
gyvenamojo namo nuosavybe ar išnuomoti“. Ir parašų kvo-
rumas. Graži iniciatyva, bet ji taip ir liko gražia, nes tuo metu 
ir dabar Lentvario apylinkių žemes supirkinėjo Krištapavičiai 
ir kiti, kuriems vėliau pritaikysma 2010 12 02 rūstų Seimo 
įstatymą. O miesto liaudžiai nieko negalima? Tuo metu tik 
balsuoti už centristus buvo galima, kurie, pralošę rinkimus 
į Seimą, o Trakų rajone – į savivaldybę, neseniai pasidavė į 
Liberalų sąjūdį tarsi „leitenanto Šmito vaikai“. Juk skaitėte 
Ilfo ir Petrovo kūrinius apie Ostapo Benderio nuotykius? Rašto Lentvario seniūnui faksimilė

R. Lopatos knygos „Donatas 
Malinauskas“ rimtais regėjimais

Tyrėjai, o ypač strėlės ir kalavijo žodis „Voru-
ta“ karštai spėlioja, kur senobėje stovėjo karaliaus 
Mindaugo pilis. Nežinome, kai ant žirgo sukritęs, 
balne, 1430 metais baigęs savo tautos milžino 
kelionę, neramiai ilsisi ir Vytautas Didysis. Antai 
Vilniaus katedros zakristijonas Jonas Gira 50 metų 
tarnavo didžiajai bažnyčiai ir žinojo mintinai jos 
rūsius. Jis surado kunigaikščio karstą, o paslaptį 
patikėjo katedros kunigui lenkomanui Kurčiauskiui. 
Kurčiauskis suuodė, ką reiškia lietuviams tasai 
grabas. Jis išvogė kunigaikščio kaulelius ir kitur 
paslepė. Apie tai žinojo vėliau 1918 metų signatarai 
Jonas Basanavičius ir Donatas Malinauskas, todėl 
Vilniaus apygardos prokuroras, žydas Akermanas 
ta esme skelbė bylą dėl kapo išniekinimo, bet lenkai 
bylą nupirko. Tuomet Rusijos imperijoje marširavo 
1915-ieji karo metai. Yra reikalo atsargiai manyti, 
kad paskutinis kunigaikščio kaukolę laikė Donatas 
Malinauskas, atgulęs amžino poilsio Trakų rajono 
Onuškio miestelio bažnyčios šventoriuje. Šiandien 
mūsų mokslininkai, regis, neturi laiko tam šventam tikslui, kurio išsipildymui, 
žinoma, pasipriešintų visi mūsų neprieteliai, o lentvariečiams, gyvenantiems 
arti kunigaikščio tėviškės, tas visai nerūpi, nes čia nykstauja tautiškas jausmas, 
kai tuo tarpeliu miesto intelekcija budriai saugo savo sočias kėdutes, todėl jai 
taipogi pritrūksta valandėlių savyje, kad pasiieškotų nors keletą genetinių 
protėvių patriotinių požymių.

O tokį Vytautą Didų 
įsivaizduoja „L. K.“  

Žmonės, šunys 
ir „stukačius“

Kuo arčiau pažįstame žmones, 
tuo labiau mums patinka šunys. 
Išties, tieji žinduoliai didvyriškai 
išmano ištikimybę žmogui, ko mes 
vieni kitiems jau lyg ir ne? Štai ką, 
tarkime, „Lentvario kronikai“ 2012 
01 25 Nr. S-66 rašė mūsų gerbiamas 
Lentvario seniūnas:

„Vadovaudamasi Trakų rajono 
savivaldybės tarybos 2004 m. 01 29 
sprendimu Nr.SI-2, nustačiusiu 
Trakų rajono savivaldybės gyvūnų 
laikymo taisykles, daugiabučių 
namų butų savininkai ir nuominin-
kai privalo registruoti jų butuose 
laikomus šunis ir kates seniūnijoje 
pagal gyvenamąją vietą ir gauti 
registracijos pažymėjimą, žetoną 
bei mokėti nustatyto dydžio rin-
kliavą. (...) už šunų registravimą ir 
laikymą sumokama vieną kartą per 
metus. Daugiabučiuose namuose 
draudžiama laikyti neregistruotus 
šunis. (...) Prašome daugiabučio 
namo įgaliotus asmenis pateikti gy-
ventojų, laikančių gyvūnus, sąrašą 
nurodant vardą, pavardę, adresą ir 
pateikti Lentvario seniūnijai.“ 

Sunkus atvejis, nes „kuo la-
biau žvelgiame į save satyriškai, 
tuo labiau mums patinka šunys“, 
kurie koncertuoja solo au-au-au 
daugiabučių be garso izoliacijos 
butukuose, bet konfliktuotų su čia 
minėtu pastebėjimu, vadinasi, tapti 
vienu metu ir šunų, ir kaimynų 
„vragom naroda“ (liaudies priešu). 
Gyvenimas Lentvaryje, gerbiamas 
seniūne, sukūręs „importinės 
siuntos“ taisykles, su kuriomis 
sindromiškai flirtuoja tie, kurie Są-
jūdžio neragavo, o kurie ir ragavo, 
pamiršo jo laisvės skonį. Taip! 

Lentvario bekilmis šuniokas –
„bomžas“ (benamis)

Iš plonos piniginės – tėvynės
„Privaloma sudaryti su-

tartį dėl komunalinių atliekų 
tvarkymo. Nesudarius sutar-
čių (...) bauda iki 2000 litų.“ 
Ir taip toliau galima tęsti 
šį 2008 metų raštą. Įdomu, 
kaip į tai pažiūrėtų Strasbū-
ro teismas: be alternatyvos 
dirbanti įmonė užsimojusi 
Berijos laikų kirviu prieš 
Lentvario skurdininką? Ir jo-
kios malonės! Tas pats tinka 
ir UAB „Prienų energijai“. 
Garantuojame, kad bet ku-
ris kom-butelio savininkas, 
padavęs Lietuvos bet kurį 
anomalinį monopolį, laimė-
tų pasirinkimo teisės teismą, 
o jeigu to nėra mūsų karš-
tai mylimoje Respublikoje, 
dėl to skaudžiai nukentėtų 
jos kasa, dar brungesnė tu 
mūsų ES. Dokumento faksimilė

Kasdieniai nuodai kriauklėje
2007 metais buvo 

tiriami Lentvario ir jo 
apylinkių šuliniai, o 
taip pat ir Lentvario 
vandentiekio vanduo. 
Jame rasta daug ni-
tratų, kurie blokuoja 
deguonies nešiojimą 
po žmogaus švenčiau-
sią organizmą. Pagy-
venusiems asmenims 
jie kenkia širdžiai ir 
inkstams – pensininko 
pasidėvėjusios gyvybės 
fabrikui. Kada pasku-
tinį kartą buvo tokelė 
patikra ir kodėl UAB 
„Trakų vandenys“, toks 
brangus tavo šaltas ir 
nuodingas vanduo? Dokumento faksimilė

Tremtis ir meilė 
sykį taip pasirodė!

Sibire nieks ašarų jaunystės 
neberinko/ Ten bernelis linksmas 
mergužėlę rinko/ Tremtiniai ir 
vyrai į stambumą puolė/ Širdimi 
ir lyra laistė meilės guolį/ Ten – 
medaus pasaulis/ Kur vaidenos 
gėris/ Taigų juokės saulė/ Kad 
dainuoja žvėrys/ Lietuvaitė rožė 
jau sūnelio laukia/ Sukilimo bruo-
žui jo tėvynė laukia...
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Iš kariško puslapio į balną!
Lentvario kronika

„Lentvario kronikos“ archyve kol kas ilsisi Trakų karaimų bendruo-
menės žemių nuosavybės teisumo dokumentai. O tai ilga lietuviška 
kalba apie istorinį nedorumą, nac-Seime ir Vyriausybe! Bus toji kalba 
„L. K.“ sakinuku! Žinoma, į teisybės žvalgybą jos du Vytauto Didžiojo 
tėvonijos raiteliai – lietuvis ir karaimas. Jie tam jau turi patyrimo „Trakų 
žemės“ 2012 08 24 Nr. 24 (721) 12 puslapyje. Taigi kol ,sakykime, J. P. 
ir A. J. balnoja vizinius žemaitukus, skaitykite „T. Ž.“ „Baladę apie 
du raitelius“: „Štai Vytautas Didysis rašo laišką/ Ir savo nervą-ak-lyg 
kraują taško (...)“ Sakykime, tada sąžiningas valdovas gromatą raitė 
žemaičiams ir pasiuntiniais skyrė lietuvį ir karaimą, o šiandien jo vėlė 
dausose siunta dėl jo ištikimų karaimų skriaudos, nes jo dovanotos 
žemės Trakų rajone valdžios karaimams neatiduotos. Įsivaizduokime 
iš dausų kunigaikščio žvilgsnį, kuris tuo metu ir lokį pakirstų. Net be 
taiklios karaimo strėlės!

Moluvėnų Trakų karaimų bendruomenės būtinos istorinės nuosavybės žemėla-
pio faksimilė

Va, „L. K.“ retro  ir namuose 

2013 10 04 seniūnijoje Mokytojų dieną pažymėti atvyko buvę pa-
garbūs mokytojai (iš kairės į dešinę) Marytė Radzevičienė, Birutė Ado-
mėnienė, Valė Čigienė, Aldona Kazurienė, Albina Janulienė, Antanas 
Andrikis, Petras Karlonas ir Kostas Janulis. O buvęs devintas kronikai 
sutvėrė šią nuotrauką.

Kronikos desertas: „(...) aš nežinau, kad tu esi/ 
Ir tu taip pat/ Ir taip visi/ Bet ilgesio yra juk faktas/ Į dorą mūsų protą 
raktas (...)“

jau rikiuojami nauji, pagal 2014–2020 
metų ES struktūrinės paramos strate-
giją, numatyti planai.

Gera žinia gyventojams 

Įmonės „Trakų vandenys“ direk-
toriaus pavaduotojas gamybai Zeno-
nas Matonis pastebėjo, kad naujam 
laikotarpiui numatyta ES parama bus 
teikiama dviem kryptimis – naujų 
tinklų plėtrai ir senų renovacijai. 
Ankstesniame etape paramos lėšos 
buvo daugiausiai orientuojamos į 
naują vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo infrastruktūros plėtrą. 

„Tai labai gera žinia rajono gy-
ventojams. Nors mūsų įmonė gero-
kai išplėtojo naujus tinklus, tačiau 
turime daug pasenusių ir keistinų 
tiek vandens tiekimo, tiek nuotekų 
trasų. Parengę projektus turėsime 
galimybę, remiant ES struktūriniams 
fondams, efektyviai juos atnaujinti ir 
suteikti kokybiškas paslaugas varto-
tojams“, – sakė Z. Matonis.

 
Nebus užmiršti „mažieji“

2014–2020 metų ES struktūrinės 
paramos strategijoje, plėtojant ge-
riamojo vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo infrastruktūros plėtrą ir 
renovavimą, atkreiptas dėmesys į ir 
mažas gyvenvietes, miestelius. 

Pavyzdžiui, prioritetas yra tei-
kiamas ir naujų tinklų statybai, ir 
renovavimui bent dviejose grupėse: 
gyvenvietėse nuo 200 iki 2000 gyven-
tojų bei gyvenvietėse, kuriose gyvena 
daugiau nei 2000 gyventojų. 

Pasak bendrovės „Trakų van-
denys“ specialistų, tai labai aktualu 
ir siektina rajono gyventojams, 
nes esama tinklų sistema dar nėra 
pakankama. Todėl jau dabar pla-
nuojami nauji projektai, o dalis jų 
jau baigiami rengti.

Trakų rajono gyventojams – 
šiuolaikiškas aprūpinimas vandeniu 

Atkelta iš 1 p.
Lentvaris turės gerą vandenį 

Vandentvarkos projektai rajone, 
kurių akivaizdžią naudą jau patiria 
gyventojai, įgyvendinti ir toliau yra 
įgyvendinami vykdant UAB „Trakų 
vandenys“ su Aplinkos ministerijos 
Aplinkos projektų valdymo agentū-
ra (APVA) pasirašytas dvi sutartis. 
Viena jų – „Vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo infrastruktūros 
plėtra Trakų rajone“, pasirašyta 
2009 m., kita – „Vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo infrastruktūros 
renovavimas ir plėtra Trakų rajone 
(Aukštadvaryje, Trakuose, Varnikuo-
se, Lentvaryje, Rūdiškėse, Onuškyje, 
Paluknyje), pasirašyta 2010 m.

Pagal antrąją sutartį vienas iš 
svarbiausių šiuo metu plėtojamų pro-
jektų – tai vandentiekio trasos nuo 
Varnikų į Lentvarį statyba, pradėta 
2013 metų balandį. 

Iš Varnikų vandenvietės į Len-
tvarį planuojama nutiesti dvi van-
dentiekio trasas, kurių bendras 
ilgis sieks 14,51 kilometro. Taip pat 
bus nutiesta antroji slėginė buitinių 
nuotekų linija iš Trakų į Lentvarį. 
Jos ilgis – 6,53 kilometro ir 45 metrai 
savitakinių tinklų. 

Jau kitų metų viduryje, baigus 
projektą, lentvariečiai naudos kur 
kas kokybiškesnį vandenį.

 
Neužmiršti miesteliai 

ir gyvenvietės 

Įgyvendinus projektą „Vandens 
tiekimo ir nuotekų tvarkymo infras-
truktūros renovavimas ir plėtra Tra-
kų rajone (Aukštadvaryje, Trakuose, 
Varnikuose, Lentvaryje, Rūdiškėse, 
Onuškyje, Paluknyje), pastebimai 
pagerės gyvenamoji aplinka, nes tie-
kiamas vanduo bus geresnės kokybės 
nei lig šiol.

Vien Trakuose ir Lentvaryje bus 

įrengta 11 nuotekų siurblinių, Rūdiš-
kėse bus renovuotos trys siurblinės, 
šiuose miestuose bei Aukštadvaryje, 
Paluknyje, Rūdiškėse yra tiesiami ir 
bus nutiesti nauji vandens tiekimo 
bei nuotekų, kai kur – ir valymo 
įrenginiai. 

Visi projektai planuojami baigti 
kitų metų viduryje, o tuo tarpu tiki-
masi, kad jau bus startavę ir naujieji, 
kurių gairės jau ryškėja. 

Gyventojai sukruto jungtis

„Įgyvendintų projektų naudin-
gumu džiaugiasi didelė dalis Trakų 
rajono gyventojų, kurie anksčiau 
patyrė geros kokybės vandens stygių. 
Todėl įrengus naujus vandentiekio, 
nuotekų tvarkymo tinklus, žmonės 
prie jų aktyviau jungiasi. Juolab, 
kad tam sudarome palankesnes są-
lygas“, – tvirtino bendrovės „Trakų 
vandenys“ direktoriaus pavaduoto-
jas gamybai Z. Matonis. 

Dar prieš metus kitus prie nu-
tiestų naujų trasų ne visiems gyven-
tojams buvo paranku prisijungti. 
Jungtis buvo galima nuo artimiausio 
trasos šulinio, todėl susidarydavo 
ilgas tarpas, tam reikėjo ir nemažų 
asmeninių lėšų. Dabar lanksčiau 
einama prie vandens vartotojo. „Tra-
kų vandenys“ savo lėšomis tinklus 
nutiesia iki kiekvieno gyventojo 
sklypo ribos. 

„Stengiamės įsiklausyti į kie-
kvieno gyventojo pageidavimus, 
drauge sprendžiame atsirandančias 
problemas, todėl pastebėjome, kad 
žmonės tapo kur kas aktyvesni ir 
sukruto jungtis prie vandentiekio 
tinklų“, – sakė Z. Matonis.

Sigita Nemeikaitė,
Trakų rajono savivaldybės viešųjų 

ryšių specialistė 
Autorės nuotr. 

citrinų, mėtų ir kitus eterinius alie-
jus. Arbatmedžių aliejus – puikus 
antiseptikas, dezinfekuoja žaizdas, 
gelbsti susirgus kvėpavimo takų ligo-
mis, puikiai saugo nuo kraujasiurbių 
vabzdžių. Čiobrelių eterinis aliejus 
stiprina imuninę sistemą, skatina 
kraujo apytaką, tonizuoja nervų sis-
temą, aktyvina protinę veiklą, kelia 
apetitą, gerina skrandžio veiklą. Dar 
šis aliejus naudojamas inhaliacijoms, 
yra puiki antiseptinė priemonė gydant 
peršalimo ligas, dantenų uždegimą. 
Eukaliptų aliejus, Kedrų eterinis alie-
jus, Levandų aliejus, Melisų eterinis 
aliejus – nuostabūs antidepresantai. Jie 
teikia energijos, gyvybingumo, verž-
lumo, stimuliuoja smegenų veiklą. 
Šiuos aliejus tinka vartoti karščiuojant, 
migrenai, nudegimams, padeda ir 
nuo nemigos bei priešmenstruacinio 
sindromo. Naudojami aromatinėse 
lempose eteriniai aliejai puikiai de-
zinfekuoja patalpas, gerina namų 
atmosferą. Levandų aliejus malšina 

sąnarių ir raumenų skausmus. O 
patalpoje aromaterapinės žvakidės ar 
lempos skleidžiamas levandų kvapas 
malšina galvos skausmą ir nemigą. 
Melisų eterinis aliejus itin teigiamai 
veikia širdį, mažina stiprų jos plakimą. 
Mėtų eterinis aliejus gerina tarpusavio 
santykius, padeda lengviau įveikti li-
gas. Lengvina atsikosėjimą bei astmos 
priepuolius, aktyvina inkstų veiklą, 
mažina sąnarių skausmus, migreną. 
Naudojamas nuo odos grybelių ir 
egzemos, slopina įvairaus pobūdžio 
skausmus, lengvina kvėpavimą. Dėl 
itin gaivaus kvapo mėtų eterinis alie-
jus vertinamas kvepalų, muilų, kosme-
tikos gamyboje, puikiai tinka gaivinti 
patalpų orą. Vonios su pušų aliejumi 
atgaivina suglebusią, pavargusią odą. 
Rozmarinų eterinis aliejus atgaivina 
emocijas, teikia žvalumo, energijos. 
Citrinų eterinis aliejus naudojamas 
namų orui dezinfekuoti, nemaloniam 
patalpų kvapui naikinti, puikiai 
gelbsti nuo kandžių. Julija Kostevič 

patarė naudoti tik natūralius ir aukštos 
kokybės eterinius aliejus. Naudojant 
eterinį aliejų pirmąkart reikia atlikti 
jautrumo testą: atskiesti eterinį aliejų 
augaliniu aliejumi, patepti vidinę riešo 
pusę. Jei per 12 valandų nepasireiškia 
jokia odos reakcija, vadinasi, eterinį 
aliejų galima naudoti. Eterinis alie-
jus teigiamai veikia ne tik žmogaus 
kūną, jo savijautą, bet ir energetiką. 
Meditacijoms bei patalpų orui gaivinti 
kelis lašus eterinio aliejaus geriausia 
įlašinti į vandenį aromatinėje lempoje. 
Julija pamokė kaip pasidaryti gaiviklį, 
minkštiklį drabužiams skalauti (1 v. 
šaukštas acto ir porą lašų patinkan-
čio eterinio aliejaus), mielai atsakė į 
susirinkusiųjų klausimus ir palinkėjo 
visiems patirti masažo ir aromaterapi-
jos teikiamus malonumus.

Rūta Minkevičienė,
Trakų rajono savivaldybės

 viešosios bibliotekos
Lentvario filialo vyr. bibliotekininkė 

Kvapų ir geros nuotaikos terapija bibliotekoje
Atkelta iš 1 p.

priežiūros) – 54%, personalo higienos 
(personalo asmens higienos laikymosi, 
mokymo higienos klausimais) – 15 %, 
produktų (draudžiamų vaikų maiti-
nimui) – 15 %, pažeidimų. Patiekalų 
kokybės, technologinių aprašymų, 
receptūrų pažeidimų nenustatyta. 

10 mokyklų maisto tvarkymų 
skyrių naudojasi valgiaraščiais ir 
patiekalų receptūrų pavyzdžiais 
pateiktais internetinėje svetainėje 
www.smlpc.lt, keturiose mokyklo-
se – valgiaraščiai parengti pačių ir 
suderinti su Vilniaus visuomenės 
sveikatos centro Trakų skyriumi, 
tačiau ne visose mokyklose mais-
tas gaminamas pagal patvirtintus 
valgiaraščius. Nesilaiko patvirtintų 
valgiaraščių, nepildomi valgiaraš-
čio ir mokinių maitinimo atitikties 
žurnalai 28 % mokyklų.

Pagal Tvarkos aprašo 21 p., moky-
klose turi būti sudarytos higieniškos 
sąlygos nemokamai atsigerti geriamo-
jo vandens (rekomenduotina kambario 
temperatūros). Nustatyta, kad 14 % 
mokyklų nesudarytos sąlygos moki-
niams atsigerti kambario temperatūros 
geriamojo vandens, vaikai geria van-
denį iš vandentiekio čiaupų.

Ne visose mokyklose sudaryta 
garnyrų pasirinkimo galimybė prie 
karštų pietų patiekalų bei ne visur 
pietų metu galima rasti patiekalą, 
tausojantį virškinimo sistemą – paga-
mintą verdant vandenyje ar garuose 
arba troškintą. 

Patikrinimų metu 2 mokyklų 
maisto tvarkymo skyriuose rasti 
Tvarkos aprašo 17 p. nurodyti drau-
džiami vaikų maitinimui mokyklose 
maisto produktai bei produktai su 

draudžiamais maisto priedais: ne-
pramoninės gamybos konservuotos 
daržovės, kava, tirpus grietinės 
skonio kapučino kavos gėrimas, 
šokoladiniai batonėliai „Mars“, 
„Snickers“, šokoladiniai keksiukai 
su šokoladiniu glaistu, prieskonių 
mišiniai, į kurių sudėtį įeina maisto 
priedas – aromato ir skonio stipriklis 
mononatrio glutamatas (E 621) bei 
daugiau kaip 50 % druskos, mari-
nuoti grybai, kurių sudėtyje yra aro-
mato ir skonio stipriklis mononatrio 
glutamatas (E 621). Iš viso uždrausta 
naudoti mokiniams maitinti 27 kg 
neleistinų maisto produktų. 

Norime pabrėžti, kad darbuo-
tojai, atsakingi už maisto produktų, 
žaliavų užsakymą ir priėmimą, 
atidžiau tikrintų ženklinimo etike-
tėse nurodytą produktų sudėtį, kad 

Mokinių maitinimasTrakų rajono 
bendrojo ugdymo mokyklose

Atkelta iš 1 p.
vaikų maitinime nebūtų naudojami 
draudžiami produktai bei draudžia-
mi maisto priedai, taip pat norime 
priminti, kad visose viešojo maiti-
nimo įmonėse draudžiama gaminti 
varškę, sūrių masę, raugintus pieno 
produktus, konservus (mėsos, gry-
bų, daržovių, padažų ir kt.).

4 (28 %) mokyklų maisto tvar-
kymo skyriuose buvo pasibaigę 
paviršių bei rankų dezinfekavimo 
priemonių galiojimo terminai.

Tik 3 mokyklos turi sudarę sutartis 
dėl maisto atliekų ir šalutinių gyvūni-
nių produktų (toliau ŠGP) utilizavimo 
su specializuotomis utilizavimo įmo-
nėmis. Kitos mokyklos neturi sutarčių 
dėl ŠGP utilizavimo, nepildomi ŠGP 
apskaitos dokumentai. 

Lyginant su 2012 m., padaugėjo 
mokyklų dalyvaujančių Europos 

Sąjungos (toliau ES) finansuojamose 
programose: „Pienas vaikams“ ir 
„Vaisių, daržovių vartojimo skati-
nimas“. Praėjusiais metais progra-
mose dalyvavo 6 mokyklos, šiais 
metais – 13 mokyklų dalyvauja ES 
finansuojamose programose.

Svarbu, kad visiems mokiniams 
mokyklose būtų sudarytos sąlygos 
ne tik pavalgyti šilto maisto, bet pri-
valoma užtikrinti, kad patiekiamas 
maistas būtų kokybiškas, atitinkantis 
saugos reikalavimus, vaikų maisto 
medžiagų fiziologinius poreikius ir 
sveikos mitybos principus. 

Aida Švelnienė,
Trakų valstybinės maisto ir 

veterinarijos tarnybos 
vyriausioji specialistė-maisto 

produktų inspektorė 
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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

Brangiai perkame įvairų 
mišką su žeme arba iškirs-
ti. Atsiskaitome iš karto.
Tel. 8 61� 97 7��

Užs. Nr. 146

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

Atlieku vidaus apdailos darbus. 
Tel. 8 610 15 936

Užs. Nr. 198

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

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

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

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

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

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 – sidabri-
nė, 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

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

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 ne-
mokamai skelbti laikraštyje skelbimus, 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

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

Superkame senus automobilius 
(gali buti daužti, po avarijos, 
surūdiję ar nevažiuojantys),
padedame sutvarkyti  doku-
mentus, atsiskaitome iš karto, 
pasiimame patys. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 8 607 97663

Užs.Nr. 244

Parduodamas 3-jų kambarių butas 
Jovariškių k. Butas 2-jų aukštų, 
atskiras kiemas, garažas. Domina 
keitimas į 3-4 kambarių butą Tra-
kuose. Tel.: 8 637 46 115, 
8 650 69 732.

Užs. Nr. 214

Perku mišką (jauną, seną, raistą, 
žemės ūkio paskirties žemę apau-
gusią mišku; gali būti neatidalinta 
iš bendraturčių; tinka įvairūs plo-
tai). Sutvarkau dokumentus. Moku 
grynaisiais. Tel. 8 644 55 355

Užs. Nr. 241

Išnuomojamas arba parduodamas 
suremontuotas 2 kambarių butas 
Lentvaryje, Klevų alėjos 28 name. 
Kreiptis tel. 8 673 17 907

Užs. Nr. 245

Kviečiame jaunimėlį!
Laisvalaikio akademija siūlo ak-

tyvų laisvalaikį jaunimui nuo 14 m.
Ką jūs veiksite? Kūrybinių 

laboratorijų metu susipažinsite su 
scenos menais ir galbūt atrasite 
savo tikrąjį pašaukimą, išbandę 
teatrinio bei šiuolaikinio šokio 
menų pagrindus. Laboratorijų 
vadovai – tai patyrę, aukštos kva-
lifikacijos specialistai, savo srities 
profesionalai –  Jekaterina Daineko 
ir aktorius Mantas Cegelskas.

Teatrinio meno laboratorija vyks 
Lentvario parapijos namuose 

spalio 7, 9, 11, 14, 16 d., 
nuo 15.30 val.  

Šiuolaikinio šokio laboratorija vyks 
Letvario Motiejaus Šimelionio 

gimnazijoje 
spalio 8, 9, 10 ,15 ,16 d. nuo 15.00 val..

Registracija el. p. 
witorija@gmail.com

Tel.8 612 20 833
Paskubėkite, nes dalyvių skaičius 

ribotas

Laisvalaikio akademijos pažymė-
jimų įteikimas vyks spalio 18d. 

šventės „Laisvalaikis kitaip – ga-
tvės ritmu 2013“ metu

Rengėjas Trakų r. kultūros rūmų 
Lentvario padalinys

2013

Parduodu labai gerą 7 metų karvę. 
Lapkričio 10 d. veršiuosis. Parduo-
du be jokio broko, tik dėl vyro 
ligos. 8 611 21 319

Užs. nr. 248

Parduodu malkas
• skaldytos, kaladėmis, rąs-
teliais
• kėbule tvarkingai sukrautos 
• gaminame nurodytais išma-
tavimais
• vežame įvairiais kiekiais
• pristatymas patogiu laiku
Tel. 860�8�8�8 

Užs. Nr. 251

Parduodu veršingą telyčią. 
Spalva – žalmargė. Tel. 8 611 21 319

Užs. Nr. 250

Parduodami 2 nauji alyviniai su 
termostatais „Riwa“ elektriniai 
radiatoriai. Kiekvienas 1,500 w ga-
lingumo. Kaina vieno radiatoriaus 
100 Lt. Tel. 8 673 45 663

Užs. Nr. 252

Moksliniais tyrimais įrodyta, kad žmo-
gaus smegenys dirba 4-6 proc. pajėgumu (iš 
100 galimų). Paskutiniai moksliniai tyrimai 
sako, kad žmogaus smegenys jau įsijungė 
iki 10 proc. Žinoma, tai nutiko ne visiems žmonėms, o tik daliai jų, nes jeigu nuo 
4 iš karto peršoktume į dešimtainę, daugelį ištiktų šokas.

Kuo daugiau bendrauju su augalais, tuo labiau suprantu, kad informaciją, 
kaip jais gydytis, jie pasako patys. Šiuos pokalbius pavadinau intuityviąja žolinin-
kyste, nes dažnai augalus parenku žmogui ne pagal jų cheminę sudėtį, t. y. ne tik 
pagal tai, ką tie augalai gydo pagal tyrimus, bet ir pagal tai, kokio augalo reikia to 
žmogaus sielai ir koks augalas, žolynas į tą poreikį atsiliepia. Žinau, jog daugeliui 
tai skamba kažkaip neįprastai, neįtikėtinai, o gal juokingai ar netgi fantastiškai 
(atseit, taip nebūna, tai pasakos ir pan.). Nieko niekam neketinu įrodinėti – kas 
jaučia, tas žino apie ką kalbu.

Todėl iš karto pridursiu, kad žoleles gydymui galima naudoti ne tik maistui, 
arbatoms, kompresams, vonelėms, garinimui, maišeliams (pastarieji labai tinka, 
kai skauda kaulus arba kankina nemiga, nerimas, įtampa). Žolynai gydo ir kitaip: 
būnant šalia jų, glostant, uostant, medituojant (augalą ar šalia augalo), kalbant su 
juo bei per žiedų grožį ir spalvas. 

Naujausi augalų neurobiologijos tyrimai įrodė, kad augalai labai mėgsta ben-
drauti ir kur kas geriau auga, jeigu su jais yra kalbama. Taip pat jie turi jausmus 
ir, be abejo, labai savitą įdomią sąmonę.

Šiuolaikinis maistas, tas, kuris gražiai ir skaniai atrodo parduotuvėse ir dėl 
to taip paveikia mūsų smegenis pirkimui, yra labai dirbtinis ir užterštas. Mūsų 
kraujas tapo tirštas ir kenčia mūsų kepenys bei kiti organai. Siūlau tokią pa-
prastą arbatėlę valyti kraujukui, kepenims ir taip stiprinti organizmą iš visiems 
gerai pažįstamų augalų: lygiomis dalimis imti – dilgėlės lapų, medetkos žiedų, 
kraujažolės žolės su žiedais. Tai pagrindas. Pagal poreikį galite šiek tiek įsidėti 
arba baltosios notrelės, arba gauromečio, arba rasakilos, tačiau jei neturite, pilnai 
užteks šių išvardintų trijų žolelių. Štai tokio mišinuko arbatėlę kartas nuo karto 
pagerkite bent po vieną – du puodelius per dieną. Užplikyti šį mišinį paprastai: 
žiupsnelį žolelių užpilti verdančiu vandeniu 3-5 min., nukošti. Gerti neskubant: 
pajaučiant arbatos skonį (be saldiklių), pasidžiaugiant augalais, kad teikia jums 
jėgas ir, be abejo, žeme, kurioje jie užaugo.

Nereikėtų pamiršti, kad augalai neišgelbės nuo sunkių ligų – jie tik padės jums, 
kuo galėdami. Bet kad nebūtų sunkių ligų, turi keistis mityba ir visas supratimas 
apie tai, kas iš tikrųjų yra žmogus, o ne kas mano esąs.

Būkite sveiki ir laimingi!
Silvija 
zoleles@gmail.com www.silvijoszolynai.doodlekit.com 
Facebook: Silvijos žolynų grupė

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

Užs. Nr. 253

Trakų neįgaliųjų 
užimtumo centras 
parduoda išskirti-
nės kokybės grikių 
bei miško medų. 
Kaina – 20 Lt/kg.

Užs. Nr. 255

G. Pažereckienės svečių namai
Svečių namai Trakuose: nakvynė, 
apgyvendinimas, kambarių nuo-
ma. S. Mikulionio g. 7-1, 21118 
Trakai. Tel. (8 528) 52 644

Užs. Nr. 254

 

Policijos savaitė 
2013 m. spalio 2–8 d. 

Parengta pagal Trakų r. PK įvykių suvestinę

  2013-10-02 Lentvaryje savo namuose jau-
nuolis, būdamas neblaivus, konflikto metu 
sumušė savo tėvą. Jaunuolis sulaikytas ir 
uždarytas į Vilniaus aps. VPK  areštinę.
  2013-10-03 Lentvaryje gyvenanti moteris 
pranešė, kad iš rūsio yra pavogtas jai pri-
klausantis dviratis, kurio vertė 500 Lt.
  2013-10-04 Vilniuje gyvenantis vyriškis 
pranešė, kad Lentvaryje išdaužus automo-
bilio Volvo V40 lango stiklą iš automobilio 
pavogta jam priklausanti rankinė, kurioje 
buvo daugiafunkcinės replės, piniginė, jo 
vardu išduota asmens tapatybės kortelė, 
vairuotojo pažymėjimas, banko kortelės bei 
40 Lt. Padaryta 580 Lt turtinė žala.

•

•

•

Žolelių 
arbatos

Silvija

Užs. Nr. 17

Brangiai superkame 
juodųjų ir spalvotųjų 

metalų laužą. 
Galime išvežti, esant reikalui 
demontuojame, pjaustome. 

Kęstučio g. 1 M, Lentvaris. 

Tel. 8 66� 56 051

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

KA Užs. Nr. 257


