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Trakų salos pilyje – 
renginys Vytautui Didžiajam atminti

Spalio 27 d. sukanka 583 metai, 
kai Trakuose mirė Vytautas Didysis

Nukelta á 3 p.

Jaunimas varžėsi 
sveikatos žinių konkurse

2013 m. spalio 18 d. Lentvaryje 
Sveikatos mokymo ir ligų preven-
cijos centro visuomenės sveikatos 
administratorės renginyje ,,Gatvės 
ritmu – laisvalaikis kitaip“ su-
rengė sveikatos žinių įvertinimo 
konkursą ,,Ką žinau apie sveiką 
gyvenseną“. 5 drąsiausi renginio 
dalyviai, besidomintys sveika gy-
vensena, varžėsi dėl pagrindinio 
prizo – nemokamų 12 akademinių 
val. privalomųjų pirmosios pagal-
bos mokymo kursų B kategorijos 
vairuotojams. Laimė šį kartą šyp-
sojosi Kornelijai Morozovaitei. Ki-
tiems konkurso dalyviams: Gabijai 

Tapybos ant vandens pamoka 

Igoliūtei, Rokui Sabaliauskui, Do-
natui Karinskui, Arnoldui Gavalui 
atiteko paguodos prizai.

Sveikatos mokymo ir ligų pre-
vencijos centras į renginį pakvietė 
energingą ir profesionalią jaunų 
kultūrinių, socialinių pramoginių 
ir kūrybinių projektų specialistų 
komandą, VšĮ Meno terapijos ir so-
cializacijos institutą VYTA. Daugiau 
kaip 10 metų socialinę ir organizaci-
nę darbo patirtį turintys specialistai 
renginio dalyviams vedė tapybos 
ant vandens pamokas. Tapyba ant 
vandens – mažytis stebuklas pilkoje 

Nukelta á 3 p.

Ar jaunimas turi ką veikti mūsų mieste?
Lentvario Motiejaus Šimelionio 

gimnazijai bendradarbiaujant su 
Debatų centru bei vykdant res-
publikinį projektą „Nacionalinė 
debatų akademija“ gimnazijoje 
vyko jaunimo diskusija „Jaunimo 
veikla mieste. Ar jaunimas turi ką 
veikti mūsų mieste?“

Lentvaris – nedidelis miestas 
netoli Viniaus. Daugelio mokinių 
tėvai dirba sostinėje, nemažai mo-
kyklinio amžiaus vaikų taip pat 
važinėja į Vilnių mokytis. Mąstant 
apie jaunimo užimtumą bei ateitį 
iškyla problema – ar jaunimas turi 
ką veikti mūsų mieste? Šios proble-
mos aktualumas paskatino viešai 
kalbėti apie jaunimo veiklą. Debatų 
klubo, vadovaujamo direktoriaus 
pavaduotojos ugdymui, lietuvių 
kalbos mokytojos metodininkės 
Giedrė Širinskienės, surengtoje 
mokinių diskusijoje dalyvavo 
mokytojos V. Zadyrkienė ir D. Gir-
nienė, bibliotekos vedėja I. Nebu-
tova, bibliotekininkė I. Malachova, 
socialinė pedagogė N. Jastrebova, 
gimnazijinių klasių mokiniai. 
Sprendimų priėmėjai šiame rengi-
nyje buvo gimnazijos direktorius 

J. Kietavičius ir Lentvario miesto 
seniūnas V. Rukšėnas. 

Geriausias būdas šiai problemai 
nagrinėti – vieša diskusija, kurios 

metu mokiniai ir mokytojai galėjo 
išsakyti savo nuomonę bei pasiūly-
mus, kelti klausimus ir diskutuoti 
su sprendimų priėmėjais. Forumo 

debatų metu savo nuomonę išreiš-
kė mokiniai, kalbėjo jų mokytojai, 
gimnazijos socialinė pedagogė, su 

Diskusijos akimirka. Kalba debatų klubo narys, gimnazistas Ernestas Skapas. Inetos Nebutovos nuotr.

Nukelta á 3 p.

Seniausias Žalgirio mūšio piešinys. Dieboldo Schilingo Vyresniojo Berno kronika, 1474 m.

Trakų Vokės mikrorajone 
iki 2014 vasario 10 dienos 
keisis eismo organizavimas

Vilniaus miesto savival-
dybė praneša, kad dėl vykdo-
mų vandentiekio ir nuotekų 
tinklų statybos darbų Trakų 
Vokės mikrorajone iki 2014 m. 
vasario 10 d. bus ribojamas 
transporto eismas. 

Darbai bus vykdomi eta-
pais. Pirmas etapas bus vykdo-
mas iki spalio 28 d., eismas bus 
ribojamas Vanagiškių gatvėje, 
Gunkliškių gatvės dalyje tarp 
Vilkiškės ir Artojų gatvių, 
Vilkiškės gatvės dalyje tarp 
Gunkliškių ir Artojų gatvių.

Antras etapas – nuo spa-
lio 28 d. iki 2014 m. vasario 
10 d., o darbai bus vykdomi 
Girių, Kiemeliškių, Bražuolės, 
Tyliojoje, Gerosios Valios, 
Sangrūdos, Sirpučių, Vinkšnų, 
Trampolio, E. Andrė, Artojų 
gatvėse, Liepų alėjoje. 

Eismo dalyviai prašomi 
būti atidūs, laikytis kelių 
eismo taisyklių ir eismo regu-
liuotojų nurodymų, kelionių 
važiavimo trukmę planuotis 
su laiko atsarga.

Viešųjų ryšių skyrius

Šeštadienį NKL čempionate 
be pralaimėjimų žengian-
tys „Trakų“ krepšininkai 

susitinka su kita vienintele 
dar nepralaimėjusia Kauno 

„JAZZ-KTU“ ekipa. 
Mačo pradžia – 16 val., 

Karaimų g. 73. 
Mums reikia jūsų palaikymo!
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Lentvario kronika

* Puslapį parengė Jonas Počepavičius

Šiaurės Airijos 
reportažas

Jis negali būti asmeniškas, todėl kito-
niškas šio kronikos punkto pavadinimas 
širdelėje buvo numatytas – „Lietuvos 
tremtiniai-savanoriai“. Galima ir kitaip 
įvardinti šias šokinėjančias eilutes, nes 
jas renka Lentvario tremtinys, turėdamas 
įgaliojimus visų miesto Sibiro kankinių, 
gerai išmanančių tėvynės ilgesį. Ta proga 
sužaibavo žurnalisto-studento atmintis 
1973 metų! Antai nuotrauka, daryta tė-
viškės Lokėnų kaime, kursai pažymėtas 
vokiečių kronikoje 1377 metais. Bet tąsyk 
buvo balandžio mėnuo, iš kapčiaus rin-
kome bulves išgyvenusias žiemą, o virš 
galvos sukaliojosi gandrų išmintinga 
pora, ieškodama sau meilės lizdo, kurį 
tėvas Jonas įtaisė sodybos gale, vieno 
uosio viršūnėje. Nutūpė, regis, pirmuoju 
vyriškas gandras ir ne iš karto – gandraitė, 
liekna lyg jaunamartė. Ir suklegėjo abu 
savo tikėjimo dainą, kurią Ukmergės 
aukštaičiai vadina ištikimybe mūsų 
kraštui, o visa Lietuva skelbia gandrą 
nacionaliniu paukščiu. Ar išsaugos šį 
tautinį įvaizdį emigrantai-tremtiniai-sa-
vanoriai? Ir apskritai, visi, kurie neblogai 
įsitaisę svetur? Nes čia nuolatiniai seimai 
velniop ridena „emigrantišką politiką“, 
žodžiu, patriotiškai ir drąsiai tariant juos 
pavadinkime naujaisiais stribais, kurių 
funkcijas skausmu vykdėme mes, tėvai, 
veždami vaikus ir vaikaičius į oro uostus. 
Tik kad ne į gyvulinius vagonus. Taigi ar 
išsaugos tai emigrantai, tarkime, mano 
ir jūsų vaikai ir vaikaičiai, sakykime, 
apsigyvenę Šiaurės vakarų Airijoje, kuri 
yra karališkos Anglijos respublikos valda, 
todėl ten euras neturi valstybės statuso, o 
britų pasididžiavimas – galingas svaras 
sterlingas, ant kurių puikuojasi Anglijos 
karalienės portretas. Jos dvasinę jėgą de-
monstruoja Vyriausybė, organizuodama 
darbo klasei gyvenimo sąlygas žmoniškas. 
Tai šio socialinio fakto absoliutas. Esmi 

emigrantas – ne tinginys, o jei dar ir kva-
lifikuotas stalius, suvirintojas, statybinin-
kas, puikus vairuotojas ir t. t., o ir šeimos 
žmogus – prašau tau valstybinis būstas – 2 
kambariai pirmajame aukšte, 3 – antrame. 
Nuotraukoje dideliame Eniskileno mieste 
regite dviaukštį gyvenamąjį namą ir taip 
visame mieste, nes airiai nesukišo savęs 
į daugiaaukščius kom-butukus, nes ten 
nesilankė „internacionalinis stalinas“, 
naikinantis asmenybę. Ir taip viena triūso 
savaitė būsto išlaikymui, antra – valgiui, 
drabužiams ir kitiems poreikiams, o 
dvi – sielai patenkinti. Vanduo ir vaistai 
nemokami. Mokesčiai – progresyviniai, 
kurių tarsiop velnias kryžiaus baidos Lie-
tuvos milijonierių Seimas ir jo pilaitiniai 
„reguliuotojai“. Tapai pensininku – būsto 
išlaikymas, vaistai, elektra ir vanduo – ne-

mokami, o jei turi solidų darbo stažą, 
kas savaitę gausi 400 svarų sterlingų, 
vadinasi, kas mėnesį – 1600x4=6400 li-
tukų. Trečioje reportažo nuotraukoje šių 
eilučių rinkėjas nusipaveikslavo Atlando 
vandenyno pakrantėje su vaikaitėmis 
Agne-Ona (vežimaityje) ir Rūta-Felici-
ja. Jei tai būtų, tarkime, Palangoje, tąjį 
vaizdinį pavadintume – vienos giminės 
nemirtingumas, bet dabar tai diskusinis 
klausimas, brungūs Lietuvos gandrai ir 
neparsidavę žurnalistai..! Bet viltis – ne 
durnių, o galvojančių mama ir tai „L. K.“ 
naujas faktas! O dabar įeikime į miesto 
Romos katalikų bažnyčią, kur anglų kalba 
krikštijome Agnę-Oną Počepavičiūtę ir 
dar vieną emigrantų palikuonį bei paly-
ginkime ją su mūsiške, grafo Vladislovo 
Tiškevičiaus Jėzaus Kristaus namais. 
Nuotrauka pateikta iš jos masyvaus šono, 
labiau panašaus į kovinę pilį, viduje dvi 
meniškai techniškas freskas parodome ir 
įspūdingoje zakristijoje dviejų vaikelių 
krikštą, kurį aukojo labai jautrus klebonas 
tos bažnyčios, kuri miesto airių-katalikų 
pavadinta Švento Mišelio vardu. O dabar 
reportažo pabaigai – vieno Airijos kalnų 
kelio paslaptis. Nusileidome nuo kalno, 
išjungėme automobilio variklį ir pakrauta 
mašina, sverianti per 2 tonas, pati 20 
km/val. pajudėjo į kalną, kurį ilgą regite 
„L. K.“ nuotraukoje. Tebūnie ši airiška 
paslaptis lietuvio sugrįžimo x laike. Šian-
dien visi Lietuvos darbomanai-emigran-
tai-savanoriai-tremtiniai iš Šiaurės Airijos 
kopia į gerovės kalną šiek tiek pastumėti 
tų svetimų Respublikų Vyriausybių doro 
politinio paskaičiavimo dėl vidurinio 
visuomenės sluoksnio, kurį Lietuvos 
seimūnai baigia nukamuoti, skandindami 
Lietuvos ekonomiką skolomis ir nusikalti-
mais pagal „blatnų įstatymus“.

„Kronikos“ desertas:“ (...) Sumanė priešai būt draugais/ 
Prie stalo-eksperimento sėdo/ Ir moterys rudais plaukais/ Ir buteliai 
skystingai kliedi/ Šneka pacypauja kažką/ Skaudumo ir rykščių pakan-
ka/ Ten pamatysite „L. K.“, vairuojančią ant stalo tanką(...)“ 

Pratimai, daina 
ir šypsena

LPS „Bočiai“ 
Lentvario bendri-
ja nebenori senti. 
Tam pritaria ir 
miesto tremtiniai, 
dainuojantys savo 
chore. Tad prisi-
minkime savąjį 
išminčių Vydūną, 
kuris tvirtino, jog 
žmogus pats save 
gyvenimu žadi-
na arba migdina, 
gyvina arba ma-
rina, jaunina arba 
sendina, gražina 
arba bjaurina. Tas 
tinka šiais sveika-
tingumo metais. 
Lentvario „Bočiai“ išbandė Trasalio maudyklę, pasitikrino regėjimą, kaulų 
mineralų tankį, venų kraujotaką, išbandė Narbekovo medicininę sistemą sykiu 
su miesto sveikatos klubu „Šaltinis“, kur išmoko masažuoti stuburą, tą žmogaus 
gyvybės „CK“, sužinojo greito atsigaivinimo po miego kūne paspaudimo taškus, o 
svarbiausia, šiandien visiems lentvariečiams teigia, jog šypsena yra vaistų vaistas 
nuo visų ligų. Lentvario „Bočiai“ viešai šventė tarptautinę pagyvenusių žmonių 
dieną. Jų folklorinis ansamblis „Klevynė“ dainuoja ne tik per Jonines, bet ir ki-
tomis fiestomis, tuo pabrėždama, jog daina – žmogaus sielos dalis, liepsnojanti 
gerumu ir meile. Prašome dar sykį pasiklausykime Vydūno: „Nėra žmogui grožės 
be sveikatos, o jaunumas jau pats savaime yra sveikata bei grožė“. Nuotraukoje 
viena Narbekovo sveikatos priežūros paskaita „Bočių“ rezidencijoje.

Jadvyga ir Onutė
Pirmosios pavardė – Voitinovič, 

antrosios – Stanulionienė. Tai pačios 
žinomiausios moterys Lentvaryje. Vi-
suomenininkės. Miesto akyli opozicija. 
Liaudies balsas. Lenkaitė ir lietuvaitė 
vieną teisybės vežimą traukia ir nerei-
kia joms LLRA, DP ir t. t. nurodymų. 
Antai jums pavyzdys, jog Lentvario 
lietuviai ir lenkai gali veikti vardan 
Lietuvos po viena vėliava. Ir jokių, atsi-
prašant, partijų. Nuotraukoje (iš kairės 
į dešinę) Jadvyga ir Onutė Trakuose 
pakeliui į Trakų rajono savivaldybės ta-
rybos posėdį. Mūsiškis žodis ir sukilėlių 
veiksmai – šimtas perkūnų Lentvario 
padangėje!

Vytautas Žemaitis
Anasai – dzūkas, o pavardė drūtai 

žemaitiška. Fotomenininkas. Poetas. 
Žurnalistas. Žmogus. Sentrakietis. 

Daugelio savo nuotraukų parodų or-
ganizatorius. Dirba idėjiškai. Lyg Jonas 
Basanavičius. Nors tu ką. Ir mirktelėjo-
me sava fotoakimi jo vienai meniškai 
nuotraukai, kurią pavadinome „Voro 
medžioklės plotas“. Beje, tasai klas-
tingas vabzdžiokas – seniausias mūsų 
planetos gyventojas, sėkmingai tinklu 
gaudo kvailas musaites ir neblogai 
būtautų, kad nusitaikytų anasai į dvi-
kojų grobuonių klaną. Voro teismas 
yra aukščiausiasis, mieganti Lietuvos 
tėmidė. Nors tu ką.

Jo didenybė alkis
Tai šio lentvariečio virtuvė.

Turgus
Juo nepatenkinti seni miesto 

prekeiviai. Plačiau kitsyk.

Lietuvos partizanas 
Stasys Kuodzevičius

Jis – LPKTS Lentvario bendrijos garbės narys, liūdi vienišaudamas 
neviltimi. Nes vis nesulaukia savo poezijos knygos-testamento jaunajai 
Lietuvai. Jis taip nepatinka TS-LKD vadams? Kurie turėtų tąją Lietuvos 
poezijos knygą skubiai išlesti ir pėsčia jam į namus atnešti, tarkime, 
1000 egzempliorių. 
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Trakų salos pilyje – renginys 
Vytautui Didžiajam atminti

Trakų istorijos muziejus, minė-
damas Vytauto Didžiojo 583-ąsias 
mirties metines, spalio 29 d. 17 val. 
kviečia šalies istorija besidominčią 
visuomenę į tradicinį viešą renginį. 
Prof. dr. Valdas Rakutis skaitys pas-
kaitą „Karinės tradicijos ir inovacijos 
Jogailos ir Vytauto laikais“, muzikuos 
Trakų meno mokyklos mokiniai ir 
mokytojai.

Lietuvos istorijoje ši diena buvo 
įvairiai minima – nuo 1930-ųjų paskel-
bimo Vytauto metais, kai nepriklauso-
ma Lietuva pagerbė kunigaikštį 500-
ųjų mirties metinių proga, iki tilto į 
Trakų salos pilį išardymo 1980-aisiais. 
Tąkart visi į Trakus vedantys keliai 
KGB ir milicijos buvo užblokuoti, 
tikrinami automobiliai. Mieste patru-
liavo draugovininkai, buvo iškviesti 
specialūs milicijos daliniai. Nepaisant 
to, minėjimas vis tiek įvyko ežero 
pakrantėje, buvo sugiedota tautiška 
giesmė „Lietuva brangi“.

„Istorinė tradicija išskiria asmenis, 
kurie „visuotiniu sutarimu“ laikomi 
ypač reikšmingais šaliai ir jos tau-
tai, – sako menotyrininkė dr. Giedrė 
Mickūnaitė. – Lietuvos istorijoje toks 
asmuo yra Vytautas“.

„Didžiojo kunigaikščio atmini-
mui skirti istoriniai vakarai muziejuje 
buvo pradėti organizuoti netrukus po 
nepriklausomybės atgavimo, – pasa-
koja Virgilijus Poviliūnas, Trakų isto-
rijos muziejaus direktorius. – Gimęs 
Senuose Trakuose, nuėjęs ilgą ir su-
dėtingą politiko, karvedžio, neeilinės 
Viduramžių epochai asmenybės gyve-
nimo kelią, užbaigė jį Trakų pilyje. Čia 

valdovas mirė 1430-ųjų metų spalio 27 
d. Renginių metu plačiau susipažįs-
tama su valdovo aplinka, laikmečiu, 
analizuojamos plačiajai visuomenei 
mažiau žinomos temos“.

Viena tokių temų – karyba, karo 
menas. Lietuviai istorijos arenoje 
pasirodė kaip karių tauta. Kiekvienas 
vyras turėjo valdyti ginklą, o tikru 
lyderiu galėjo tapti tik karvedys. Tai 
darė įtaką visoms gyvenimo sritims. 
Kas keitėsi valstybės valdyme, karybo-
je, kultūroje Vytauto Didžiojo laikais, 
pasakos renginio svečias, Generolo 
Jono Žemaičio Lietuvos karo akademi-
jos profesorius dr. Valdas Rakutis.

„Lietuvos valdovai Jogaila ir Vy-
tautas tradicinėje lietuvių sąmonėje 
pateikiami kaip konkurentai ar net 
priešai, – sako prof. dr. Valdas Raku-
tis. – Klausimas dėl Vytauto karūnos 
vienu metu buvo svarbiausias. Siūlau 
pažiūrėti, ką iš tikrųjų nuveikė šie 
valdovai kartu, kokių naujovių atnešė 
jų valdymas. Nuo seniausių laikų 
būtent šie valdovai laikyti pavyzdžiu 
kitiems, o jų nuveikti darbai paliko 
neišdildomą įspūdį tiek amžininkams, 
tiek priešams, tiek palikuonims“.

Renginys vyks š. m. spalio 29 d. 
Trakų salos pilyje. Pradžia – 17.00 val. 
Įėjimas nemokamas.

Dėl papildomos informacijos 
prašome kreiptis:

Brigita Balčytienė, 
Trakų istorijos muziejaus Ryšių 

su visuomene ir edukacijos skyriaus 
vedėja, mob. tel. +370 611 85 612, 
b.balcytiene@trakaimuziejus.lt

Atkelta iš 1 p.

kasdienybėje, kūrybos džiaugsmas 
ir sielos terapija.

Viena universali ir kiekvienam 
pasaulio gyventojui suprantama 
kalba – tai muzika ir ritmas. 
Afrikos būgnas (djembe) iki šių 
dienų liko vienu iškalbingiausiu 

Jaunimas varžėsi sveikatos žinių konkurse
Atkelta iš 1 p.

pasaulio instrumentu, kurio sklei-
džiama ritmiška muzika leidžia 
atsipalaiduoti ir pamiršus visus 
rūpesčius būti čia ir dabar. Rengi-
nyje ,,Gatvės ritmu – laisvalaikis 
kitaip“ Sveikatos mokymo ir ligų 
prevencijos centro visuomenės 

Interaktyvių mokymų komanda „Drum Fever“

sveikatos administratorių inicia-
tyva taip pat dalyvavo ir interak-
tyvių mokymų komanda „Drum 
Fever“. Ji subūrė šventės jaunimą 
į ratą, kuriame jie galėjo patirti 
mintis išlaisvinančią afrikietiškų 
būgnų galią bei tarpusavio vie-
nybės jėgą. Būgnų ritmas − ener-
getinis užtaisas, griaunantis visus 
barjerus tarp žmonių, sujungiantis 
net ir labai skirtingus žmones į 
vieną darnią komandą. 

Renginio metu jaunimui buvo 
paviešintas priklausomybę turinčio 
ir daug neigiamų emocijų patyrusio 
žmogaus laiškas iš praeities. Iš laiško 
skambantys žodžiai kvietė jaunimą 
džiaugtis gyvenimu, visada sakyti 
„ne“ narkotikams, glaustis prie arti-
mo ir nekartoti autoriaus klaidų.

Virginija Rudaminienė,
Sveikatos mokymo ir ligų pre-

vencijos centro Metodinės pagalbos 
ir strategijos formavimo skyriaus 

visuomenės sveikatos administratorė 

mokiniais diskutavo gimnazijos 
direktorius, savo poziciją išsakė 
bei nuoširdžiai reagavo į moki-
nių pasiūlymus miesto seniūnas. 
Debatų klubo nariai kalbėjo apie 
gimnazijoje veikiančias neforma-
liojo švietimo programas, kurias 
noriai renkasi gimnazistai, aptarė 
kitų Lentvario mokyklų organi-
zuojamas popamokines veiklas, 
analizavo Jaunimo centro veiklą. 
Mokiniai aptarė ir galimybes lan-
kyti mokamas mieste organizuo-
jamas treniruotes, šokių grupių 
užsiėmimus, žirgyną, svarstė, 
kaip geriau planuoti laisvalaikį. 
Diskusijos dalyviai kalbėjo apie 
tai, kokį norėtų matyti savo mies-
tą, kokiomis naujomis veiklomis 
norėtų užsiimti.

Debatų metu paaiškėjo, kad 

Ar jaunimas turi ką veikti mūsų mieste?
Atkelta iš 1 p.

Lentvario mieste tikrai yra daug 
įvairių, tiek mokyklų, tiek kitų 
įstaigų organizuojamų veiklų 
jaunimui, tačiau mokiniams labai 
norėtųsi, kad jos vis būtų atnaujina-
mos. Juk ir pati įdomiausia veikla 
pabosta, jei ji nekinta, neįgauna 
naujų atspalvių, nepapildoma 
naujomis idėjomis bei galimybė-
mis. Taip pat paaiškėjo, kad dalis 
jaunimo yra nepakankamai mo-
tyvuota apskritai ką nors veikti. 
Kiekvienas jaunas žmogus, turintis 
noro ir linkęs ieškoti galimybių, 
dažniau skundžiasi laiko trūkumu 
nei veiklos trūkumu. Direktorius 
J. Kietavičius kalbėjo apie jaunimo 
požiūrį į laisvalaikį bei mokymąsi, 
jaunatviškai svarstė jaunimui rū-
pimus klausimus. Prisimindamas 
save prieš keletą dešimtmečių 

direktorius kalbėjo, jog dabartinis 
jaunimas niekuo nesiskiria nuo 
ankstesniojo, nebent turimomis 
technologijomis. 

Atsiliepdamas į išgirstas mo-
kinių mintis bei pasiūlymus se-
niūnas V. Rukšėnas žadėjo pagal 
galimybes pasirūpinti, kad žiemą 
ant ežero ledo būtų įrengta čiuožy-
kla, kuri, jaunimo nuomone, pri-
trauktų nemažai įvairaus amžiaus 
žmonių. Seniūnas V. Rukšėnas 
besibaigiant renginiui kvietė mo-
kinius dažniau užeiti į seniūniją ir 
išsakyti savo lūkesčius, nes matąs, 
kad renginyje susirinkęs tikrai 
mąstantis, turintis idėjų ir ener-
gingas jaunimas.

Giedrė Širinskienė,
debatų klubo vadovė 

Dovanas gauti visuomet yra 
smagu. Bet turbūt ne vienas pa-
tvirtintų, kad dovanojimas taip pat 
būna malonus. Žiemos švenčių bei 
dovanų ir sveikinimų laikotarpio 
dar teks palūkėti, tačiau populiariau-
sia išankstinio mokėjimo paslauga 
„Pildyk“ siūlo savo draugus pra-
džiuginti ir be didesnės progos.

Dabar kiekvienas „Pildyk“ 
vartotojas, užsisakęs planą „Myg-
tukas“, antrą tokį planą galės 
dovanoti draugui. Jiems abiems ši 
dovana leis bendrauti daugiau ir 
sustiprins draugystę.

Moka vienas, naudojasi du

„Pildyk“ pirmoji Lietuvoje 
pasiūlė išskirtinę galimybę savo 
vartotojams – padovanoti planą 
be jokių papildomų mėnesio 
mokesčių. 

„Pildyk“ turi daug draugų 
visoje Lietuvoje, tad „Mygtu-
kas“ – puiki dovana draugystei 
palaikyti. Dovanoti šią paslaugą 
ypač paprasta. Be to, ji leidžia su-
taupyti. Gavęs „Mygtuką“ dovanų, 
kiekvienas gali naudotis visais 
paslaugos privalumais kaip ir ją 
užsisakęs vartotojas. O ir planą do-
vanojusiam draugui gavėjas neliks 
skolingas – pavaišins stikline sul-
čių“, – sakė Dominyka Jonušienė, 
„Pildyk“ prekės ženklo vadovė.

Naujoji paslauga gali ypač 
puikiai pasitarnauti, kai nėra gali-
mybės pasipildyti sąskaitos. Papra-
šius draugo, jis tikrai neatsisakys 
padaryti gerą darbą ir padovanos 
galimybę bendrauti.  

Užsisakant „Mygtuką“ sau už 
įprastą 5 litų mėnesio mokestį, an-
trą tokį pat planą padovanoti ypač 
paprasta. Siunčiant plano užsaky-
mo SMS žinutę trumpuoju nume-
riu 1556 (žinutės kaina – 0,15 Lt) su 
žodžiu MYGTUKAS, po jo tereikia 
palikti tarpelį ir įrašyti draugo 
telefono numerį. 

Draugas gaus žinutę apie pado-
vanotą planą. Norėdamas priimti 
dovaną, jis per savaitę turės išsiųs-
ti plano užsakymo SMS žinutę 
(žinutės kaina – 0,15 Lt). Kaip ir 
planą užsisakęs vartotojas, jis visą 
mėnesį galės naudotis „Mygtuko“ 
pasiūlymu.

Planas mėgstantiems rašyti

„Pildyk“ planu „Mygtukas“ 
dabar galima naudotis dar palan-
kesnėmis sąlygomis. Iki šiol už 5 
litų plano mokestį buvo suteikia-
ma 1500 SMS žinučių. Atnaujin-
tas planas jų pasiūlys praktiškai 
begalę. Vartotojai galės išsiųsti 
tūkstančius SMS į bet kurį Lie-
tuvos tinklą (į „Bitės“ tinklą – iki 
3000 SMS per mėnesį).

Išskirtinis „Pildyk“ pasiūly-
mas padės ir sutaupyti. Sutarę 
pasidalinti  plano užsakymo 
mokestį, draugai „Mygtuko“ 
pasiūlymu galės naudotis perpus 
pigiau – už įprastus 5 litus jie 
gaus du planus. Tai itin gera ga-
limybė didesnėms draugų kom-
panijoms. „Mygtuko“ pasiūlymu 
jie galės naudotis vienodomis 
sąlygomis, o kišenpinigių liks ir 
pramogoms.

Daugiau apie „Pildyk“ pasiū-
lymus galima sužinoti interneto 
svetainėje www.pildyk.lt arba 
artimiausiame „Tele2“ salone.  

užs. nr. 269

PR

„Pildyk“ siūlo dovanoti 
bendravimą

Užsisakydami „Mygtuką“ sau, tokiu 
pat planu „Pildyk“ vartotojai galės 
nudžiuginti ir draugą

Trakų kredito unija kviečia 
bendruomenes ir NVO kartu kurti 

projektus visuomenės labui!
Spalio 23 d. startavo Lietuvos kredito unijų 

bendruomenių projektų rėmimo programa 
„Gera kurti kartu!“. Programa skirta bendruo-
menių ir nevyriausybinių organizacijų (NVO) 
inicijuotiems projektams finansuoti. Projekto 
globėjai – Lietuvos centrinė kredito unija ir 
Asociacija Lietuvos kredito unijos, kurios 
vienija 63 kredito unijas.

„Kurdami visada galime daugiau. Todėl 
jau trečius metus iš eilės kviečiame jaunimo 
organizacijas, miestų bei nutolusių regionų 
bendruomenes ir kitas NVO drauge su kre-
dito unijomis gerinti aplinką, padėti socialiai 
atskirtiems asmenims, semtis žinių ir jas kartu 
kurti.“, – teigia Trakų kredito unijos vadovas 
Almantas Urbelis.

Bendruomenei ar nevyriausybinei organi-
zacijai tereikia sugalvoti vertingą idėją, ateiti į 
savo miesto kredito uniją ir užpildyti paraišką 
projektui parengti. Paraišką būtina pateikti iki 
2013 m. lapkričio 22 d. Trakų kredito unijai, 
adresu: Vytauto g. 19-1, Trakai.

Projektų paraiškas gali teikti jaunimo 
organizacijos, mokyklų ir aukštųjų mokyklų 
bendruomenės, centrai, savanorių bei kitos 
nevyriausybinės organizacijos.

Vieno projekto finansavimo vertė gali siek-
ti 3 tūkst. Lt. Viena bendruomenė gali pateikti 
keletą projektų, kurių bendra suma neviršytų 
3 tūkst. Lt. Paskirta suma projektui įgyvendinti 
gali būti ir mažesnė, nei numatyta pateiktoje 
paraiškoje. Tokiu atveju bendruomenė turi 
patvirtinti, kad galės įvykdyti projektą, esant 
mažesniam finansavimui, nei buvo nurodyta 
pateiktoje paraiškoje.

Daugiau informacijos apie programą 
www.lku.lt arba Trakų KU adresu: Vytauto 
g. 19-1, Trakai.

Užs. Nr. 270
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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

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 vienuolikos metų karvę. 
Tel. 8 650 13 862

Užs. Nr. 237

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

Užs. Nr. 238

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

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

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

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

Parduodamas 3 k. (67 kv. m.) butas 
Lentvaryje, Vytauto g. (rūsys, bal-
konas, plastikiniai langai, vaizdas į 
ežerą). „Exclusivus“, 
tel. 8 650 69 007

Užs. Nr. 234

Parduodamas 94 kv. pasyvus na-
mas netoli Trakų. Kaina 255 000 Lt. 
Tel. 8 600 87 513 
www.trakustatyba.lt

Užs. Nr. 262

Skubiai parduodu 1k. (30,16 m²) 
butą Trakuose (Vienuolyno g.) su 
dalimi baldų. Butas tvarkingas, 
suremontuotas. Plastikiniai langai, 
naujai įstiklintas balkonas. 
Tel. 8 671 51 345

Užs. Nr. 264

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

Užs. Nr. 220

Ūkininkas išsinuomotų žemės ūkio 
paskirties žemės sklypą (sklypus) 
nuo 2 ha ir daugiau Rūdiškių se-
niūnijoje. Tel. 8 641 04 962

Užs. Nr. 268

JUOZO PIPIRO STATYBŲ FIRMA: 
OPTIMALUS KAINOS IR KOKYBĖS SANTYKIS

- BENDRIEJI STATYBOS IR REMONTO DARBAI
- FASADŲ RENOVACIJA
- ŽEMĖS DARBAI (tvenkinių kasimas, kelių įrengimas ir kt.)
- APLINKOS TVARKYMO DARBAI (lieptai, tvoros, akmens ir kalviški darbai)
- VIDAUS IR IŠORĖS VANDENTIEKIO BEI NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ 
ĮRENGIMAS,SANTECHNIKOS DARBAI
- TRANSPORTO NUOMA
- INERTINIŲ MEDŽIAGŲ PARDAVIMAS
- STALIŲ GAMINIAI (nestandartinių gaminių gamyba) 
- KULTŪROS PAVELDO STATINIŲ TVARKOMIEJI STATYBOS DARBAI

Bendrovė atestuota LR aplinkos ministerijos atestatu Nr.4206 (suteikta teisė atlikti 
statinio statybos darbus ,vykdyti kultūros paveldo objektų tvarkybą; fasadų reno-
vacijos darbus); įdiegta kokybės vadybos sistema LST EN ISO 9001:2008; LST EN ISO 
14001:2005; LST 1977:2008 BS-OHSAS 1801;2207

Kontaktai: Tel.: 8 5�8 51 ��9; 8 65� 99 �55; 8 670 99 761
El. p. firmajpsf@gmail.com   www.jpsf.lt   Žaizdrių kaimas, Trakų r.

Užs. Nr. 398

Pagalbos prašymas
Keturių asmenų šeima sudegus namui liko 
be pastogės. Š. m. rugsėjo 14 d. Žaizdrių 
kaimo sodų bendrijoje „Sodžius“ visiškai 
sudegė Jolantos ir Sigito Jakubauskų 
gyvenamasis namas. Keturių asmenų 
šeima liko be pastogės. Kviečiame visus 
geros valios žmones, esant galimybei, 
paremti bėdos ištiktus kaimynus. Savo 
paramos lėšas galima pervesti į Jolan-
tos Jakubauskienės banko sąskaitą Nr. 
LT974010042700356804 DNB banke.

Anželika Bobyrienė, 
 Žaizdrių kaimo bendruomenės pirmininkė

Užs. Nr. 266

Tik prenumeruodami „Klevų 
alėją“ Jūs remiate lietuvišką spaudą 
ir gaunate žinių apie mūsų miestą 
ir Trakų rajoną. Lentvario miesto 
laikraščio „Klevų alėja“ prenu-
meratoriai (privatūs asmenys) 
gali nemokamai skelbti laikraštyje 
skelbimus, siųsti sveikinimus, 
užuojautas, nekrologus el. paštu 
klevualeja@klevualeja.lt ar telefo-
nu 8 528 55 331. Visi Jūsų rašiniai 
turėtų būti perskaityti kalbos kul-
tūros specialistų. Tuo sutaupysite 
redakcijai laiką ir lėšas. 

Iš anksto dėkojame už paramą.

„Klevų alėjos“ redakcija

Mieli skaitytojai ir
 prenumeratoriai, 


