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Klevų alėja

Kelionė į sveikatos šalį

Nukelta á 2 p.

Lentvariečiai kėlė problemas 
ir ieškojo atsakymų

Lentvario seniūnijoje aptartos 
daugiabučių namų tvarkymo bei 
kitos aktualios miesto problemos.  

Sausakimšoje salėje vykusiame 
gyventojų susirinkime dalyvavo 
Trakų rajono savivaldybės mero 
pavaduotojas Voitechas Vinckevi-
čius, administracijos direktorė Asta 
Kandratavičienė, administracijos 
direktorės pavaduotoja Vitalija 
Burdienė, rajono savivaldybės ta-
rybos narys Romualdas Rudzys, 
Seimo nario Jaroslavo Narkevič 
patarėja Agata Mankeliūnienė, UAB 
„Trakų vandenys“ direktorius Val-

Susitikime su Lentvario gyventojais dalyvavo (iš dešinės): rajono savivaldybės 
tarybos narys R. Rudzys, savivaldybės administracijos direktorės pavaduotoja 
V. Burdienė, administracijos direktorė A. Kandratavičienė, rajono savivaldybės 
vicemeras V. Vinskevičius

Lentvario seniūnas V. Rukšėnas paragino daugiabučių namų gyventojus 
geriau tvarkytis

das Račkys, Lentvario skyriaus va-
dovas Algis Lankas, UAB „Trakų 
paslaugos“ direktorius Aurelijus 
Šmigelskas, direktoriaus pavaduo-
tojas Andrej Prokofjev, Lentvario 
padalinio vadovė Z. Begunova, 
Trakų KĮK vadybininkas Gžego-
žas Ingelevič, Lentvario seniūnas 
Vytas Rukšėnas, seniūno pavaduo-
toja Anželika Vunš. Susirinkime 
dalyvauvo šešių seniūnaitijų se-
niūnaičiai bei netoli šimto miesto 
gyventojų. 

Lentvario seniūnas V. Rukšė-
nas informavo, kad mieste 87 dau-

giabučiai namai tvarkosi sudarę 
jungtinės veiklos sutartis, tačiau 
nerimą kelia tie daugiabučiai, kurie 
neturi nei šių sutarčių, nei yra įkūrę 
bendrijas. Pastariesiems namams 
bus skiriamas administratorius. 
Šiuo metu daugiabučius adminis-
truoja bendrovė „Trakų šilumos 
tinklai“, tačiau jau yra galimybė 
administratorių rinktis. 

Gyventojai aiškinosi terito-
rijų prie namų, statinių priežiū-
ros, viešųjų erdvių tvarkymo, 
vandentiekio gedimų šalinimo, 
šiukšlių išvežimo, gyvūnų laiky-

mo taisyklių, transporto bei kitas 
problemas. Į jų klausimus atsakė, 
pateikė paaiškinimus atitinkamų 
institucijų vadovai bei deleguoti 
asmenys.   

Buvo apdovanoti geriausiai 
mieste besitvarkančių – Sodų g. 
Nr. 23A ir Ežero g. Nr. 5 namų at-
stovai, buvo nagrinėti kiti aktualūs 
lentvariečiams klausimai.  

 
Sigita Nemeikaitė,

Trakų rajono savivaldybės 
viešųjų ryšių specialistė 

Autorės nuotr.

Sveikata – didžiausia vertybė 
ir rūpintis ja turime nuo pat ma-
žens. Kaip tai daryti mus moko 
tėveliai, pedagogai, sveikatos 
specialistai?

Spalio 25 d. Lentvario Henriko 
Senkevičiaus vidurinėje mokykloje 
įvyko mokyklinis etapas Tarptauti-
nio konkurso „Sveikuolių sveikuo-
liai“, kurio tikslas buvo patikrinti 
visų dalyvavusių konkurse žinias 
apie sveikatą bei gebėjimus ja tinka-
mai pasirūpinti. Konkurso koordi-
natorė buvo mokyklos direkoriaus 
pavaduotoja Regina Sinkevičienė.

Mokiniai ruošiasi sportuoti. Irenos Rudzis nuotr.

Konkurse dalyvavo 1–4 kla-
sių ir priešmokyklinės grupės 
mokiniai. Kiekviena komanda 
privalėjo turėti komandos pava-
dinimą, šūkį, emblemą. Konkurso 
užduotys susidėjo iš judėjimo, 
saugaus eismo bei pirmosios 
pagalbos užduočių, komandų 
kapitonų rungties, testo sveikos 
gyvensenos tematika, užduoties 
pedagogui ir sveikatos priežiū-
ros specialistui bei komandinės 
užduoties prevencinės veiklos 
klausimais. 

Šių metų gruodžio 1 d. 16 val. 
visus ir didelius, ir mažus kviečia-
me į „Grūdų sandėlio svetainę“ 
(Senieji Trakai, Trakų g. 2A). Ciklo 
„Adventinės giesmės“ pirmas 
renginys. Mokysimės senoviškų 
dzūkų advento giesmių, dainų, o 
taip pat liesime vaško žvakutes.

Policijos savaitė 
2013 m. lapkričio 20–26 d. 

   2013-11-21 AB „Lietuvos geležinkeliai“ 
darbuotojai pranešė, kad tarpstotyje 
Lentvaris-Senieji Trakai iš elektros 
transformatorinės, priklausančios AB 
„Lietuvos geležinkeliai“, pavogta auši-
nimo alyva. Nuostolis tikslinamas. 
  2013-11-21 Lentvaryje metaliniame 
garaže rastas ant virvės kabančio vyriš-
kio lavonas be išorinių smurto žymių. 
Lavonas išvežtas į Vilniaus morgą.
  2013-11-23 Lentvaryje gyvenantis vyriš-
kis konflikto metu, būdamas neblaivus, 
namuose sudavė savo sugyventinei 
keletą kartų į veidą, laužė rankas, tuo 
jai sukeldamas fizinį skausmą. Vyriškis 
sulaikytas ir uždarytas į Vilniaus aps. 
VPK  areštinę.
  2013-11-26 Lentvaryje gyvenantis 
vyriškis pranešė, kad nuo 2013-06-04 
jo vardu paimti greitieji kreditai, kurių 
jis neėmė. Kreditai pervesti į kito vy-
riškio, gyvenančio Lentvaryje sąskaitą. 
Žala 3300 Lt.
  2013-11-26 Lentvaryje gyvenanti 
moteris pranešė, kad nuo 2010-01-11 
iki 2010-04-14 neteisėtai prisijungus 
prie jai priklausančios elektroninės 
bankininkystės, į Lentvaryje gyvenančio 
vyriškio sąskaitą pervesta 471 Lt, kurių 
ji nepervedinėjo.

•

•

•

•

•

Parengta pagal Trakų r. PK įvykių suvestinę

Trakieti, šiek tiek keisk savaitga-
lio planus, nes „Trakų“ krepšinio 
klubas NKL čempionate namuose 

žaidžia ne šeštadienį, o penkta-
dienį! Į Trakus atvažiuoja Kauno 
„Žalgirio“ pamaina. Sustabdyti 

jaunuosius žalgiriečius galime tik 
su sirgalių pagalba. Mačo pradžia 

Trakų LOSC salėje 
(Karaimų g. 73) – 18 val.

Padėk gamtai atskleisti savo grožį, 
sužavėk visus kerinčiu žvilgsniu. 
Profesionalus blakstienų priaugini-
mas, kokybiš-
kos priemo-
nės, maloni 
aplinka ir visa 
tai tik už 60lt. 
Taip pat jūsų 
dėmesiui siūlau antakių korekciją, 
depiliaciją, makiažą, veido priežiū-
ros procedūrą. Yra dovanų kuponai, 
tai puiki dovana Kalėdoms! Dirbu 
I-VI nuo 8 iki 20-21val. Kęstučio g. 1. 
Būtina iš anksto užsirašyti. Tel. 8 672 
57 983, 8 606 51 130

Užs. Nr. 1351

Jums reikia apsaugos namuose ar 
darbovietėje? Vaizdo stebėjimo įran-
gos įrengimas. Apsaugos sistemų 
įrangos įrengimas. Vaizdo bei garso 
telefonspynių įrangos įrengimas. 
Praėjimo kontrolės įrangos įrengi-
mas. Konsultacijos, nestandartiniai 
sprendimai. Atsakingas darbas už 
prieinamą kainą! Tel. 8 600 42 793

Užs. Nr. 1352

Užs. Nr. 294
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Lentvario kronika

Pirmoje rungtyje (komandos 
pristatyme) 4 klasės mokinių 
komanda 

„Vitaminai“ nuotaikingai 
eiliuotu mini spektakliuku pri-
statė save kaip vitaminus – labai 
svarbų sveikos mitybos elementą. 
3 klasės komanda „Obuoliukai“ 
pristatė šokį su akrobatikos ele-
mentais ir pavaišino visus da-
lyvius obuoliais. Antros klasės 
„Daržovių komanda“ dainavo 

dainelę „Daržovių puota“. Pir-
mos klasės komanda „Sveikuo-
liai“ šoko ir deklamavo. Prieš-
mokyklinės grupės komanda 
„Žuvytės“deklamavo eilėraštį 
apie sveikatą. 

Antroje rungtyje komanda 
turėjo sudėti tris sukarpytus kelių 
eismo ženklus ir parodyti tą, ku-
rio pavadinimą pasakė renginio 
komisijai. Tuo pačiu metu, kol 
vaikai dėliojo ženklus, pedagogai 

Kelionė į sveikatos šalį
Atkelta iš 1 p.

su visuomenės sveikatos specia-
liste Liudmila Kudriašova atliko 
trečios rungties užduotį – atsakyti 
į higienos ir visuomenės sveikatos 
priežiūrą mokykloje.

Ketvirtoji rungtis buvo skirta 
komandų kapitonams – jiems teko 
rūšiuoti šiukšles į geltonos, žalios 
ir mėlynos spalvų maišelius. 

Penktoje rungtyje konkurso 
dalyviai atliko judriąsias užduo-
tis (estafetes), kurias paruošė ir 
pravedė mokyklos kūno kultūros 
mokytojas Viktaras Ustilo. 

Šeštoji rungtis buvo skirta 
komandai. Vaikai gavo piešinėlį, 

kuriame pavaizduota pavojinga 
kasdienė situacija ir turėjo nu-
piešti, kas gali pavojingo atsitikti 
duotu atveju bei apie tai papasa-
koti komisijos nariams. 

Tuo metu, kai komisija skai-
čiavo taškus, mokyklos choreo-
grafė Agnė Sinkievičiūtė pakvietė 
konkurso dalyvius bendram 
šokiui, kuris pakėlė nuotaiką 
visiems.

Pradinių klasių amžiaus gru-
pėje nugalėtojais tapo trečios 
klasės komanda „Obuoliukai“, 
kuri atstovaus mūsų mokyklai 
konkurso rajoniniame etape.

Visi dalyviai buvo apdovanoti 
įsteigtomis VPK Trakų rajono 
policijos komisariato atminimo 
dovanėlėmis, kurias įteikė Viešo-
sios policijos skyriaus prievencijos 
poskyriaus specialistė Viktorija 
Jurčenko.

Visos komandos liko linksmos 
ir patenkintos, kad pagilino svei-
kos gyvensenos žinias, kurios, 
tikima, taps neatsiejama vaikų 
kasdienio gyvenimo dalimi.

Lentvario HenrikoSenkevičiaus 
vidurinės mokyklos pradinio 

ugdymo metodinės grupės narės

Šeštadienio reidas 
pas sosiedus

2013 11 16 „L. K.“ lankėsi Trakų Vokės bendruomenės kultūros  
centre, kur buvo paminėtas Vacio armonikėlės 10-metis.

Daina užveda Lentvario bažnyčios kleb., teol. lic. Gintaras Petronis

Groja „Vacio armonikėlė“

Šoka ir dainuoja Vilniaus universiteto 
liaudiškos muzikos kapela „Jaunimėlis“

Šoka Trakų Vokės bendruomenės 
kultūros centro folkloro ansamblis 
ansamblis „Vija“

Viensyk Strasbūro teismas 
ramiai sakys:

„Gyvatuko ir dujų abonentinis mokestis – neteisėti. Prašome varto-
tojams grąžinti skolas.“ Beje, Lentvario abonentas 7650166, 2002 mete-
liais anuliavęs UAB „Prienų energijos“ gyvatę, dar ilgai apmokėjęs jos 
finansinį kandžiojimąsi. Skola iki šiol negrąžinta. Taigi biednas Lentvario 
pilietis beveik nieku vadinamas, todėl anas vietoje maldos Dievui dvikoju 
zuikeliu vis kartoja „nieko nepadarysi...“

Veterinarijos ir 
maisto kokybės 

kontrolės tarnybai 
Lentvario maisto parduotuvė-

se jūsų nesyk viešai neregėjome. 
Įtariame, jog alkoholiniai gėrimai 
gali būti surogatu. Kodėl ši viš-
tos šlaunis po virimo kraujavo? 
Gal ji klaidingai tik po nuosavo 
nusibaigimo pateko į skerdyklą? 
Tada dažnai (šis faktas pasikartoja) 
valgome dvės-vištieną?

Draudimo kompanijų 
dokumentų vairavimas

2010 12 18 vienas mandagus 
Lentvario vairuotojas dalyvavo 
autoįvykyje. Anasai važiavo anks-
ti per Žaliąjį Vilniaus tiltą, kurį 
vis saugoja raudarmiečiai, žalia 
šviesoforo spalva ir gavo smūgį 
iš dešinės kito automobilio, kurio 
vairuotojas, matyt, žavėjosi tilto 
„vaduotojais“ ir taip, tarkime, jam 
pagal tautybę labai patiko raudo-
na šviesoforo šviesa. Priekyje yra 
autobusų stotelė, kur autobuso ar 
troleibuso laukė keleiviai, kurie 
patvirtino mandagaus vairuotojo 
eismo tiesą, bet sėdo ir išvažiavo. 
Mandagus vairuotojas grįžo į ne-
laimės vietą, kur jau laikė „liudy-
tojas“, įrodinėjęs priešingai negu 
mandagaus vairuotojo iškeliavę 
liudininkai savais keliais. Sėdome 
pildyti eismo įvykio deklaraci-

jos. Atakos dalyvis parašo savo 
pavardę ir pasirašo, vadinasi, tai 
reiškia – kaltas, o mandagus vai-
ruotojas parašo tik savo vardą ir 
pavardę, bet nepasirašo! Kadangi 
atakos dalyvis buvo apsidraudęs 
ERGO Lietuva, tai PZU tąją eismo 
bylą perduoda jai. ERGO tarnau-
tojai Andrius Pilčicas ir Nerijus 
Giedraitis jau 2011 01 31 atsiun-
čia raštą Nr.1465059-2850_1-001, 
kuriame atakos dalyvio naudai 
jau liudija kažkokie Giedrius 
Mackevičius ir Andrius Sinica, 
kurie „buvę įvykio vietoje“. Tasai 
pirmas „liudytojas“ rusakalbis 
dingsta. Jo minėtame rašte nėra. O 
šiandien tasai mandagus vairuoto-
jas nuo 1975 metų PZU draudimą 
apmoka dvigubai ir 3 mėnesiams 
neužtenka paties Simono Daukan-

to šimtinės. Ir dar klausimas PZU: 
vairuotojas, vairavęs svetimą au-
tomobilį (įstatymas to nedraudžia) 
ir dalyvavęs eismo įvykyje, atsako 
pats už savo veiksmus ar savi-
ninkas? Nuotraukose (iš kairės 
į dešinę) regite antrą automobilį 
„Fiatą“, kurį skriaudžia PZU, tos 
kompanijos reklamą ir Simoną 
Daukantą, laidotą Šiaulių rajono 
Papilės miestelyje tik keletos vie-
tos bažnyčios davatkėlių. Ar nuo 
tų laikų teisybė tobulėjo?

Dievo ir tėvynės pakvietimas
Šis Norvegijos emigrantų vaikelis pakrikštytas Kauno 

Panemunės bažnyčioje. Dėl to jo tėvai grįžo namo, nes 
mažylio močiutė yra lentvarietė, o ir mūsų korespon-
dentė Eglė Jasiukevičienė. Vaizdžiai renkant, tėviškės 
magnetas. Taigi sugrįžtame pas Dievulį į Lietuvą brangią. 
O jei taip, sugrįšime ir visam laikui.

* Parengė Jonas Počepavičius

Kronikos de-
sertas: „(...) „Spartuolio“ 
buvę žurnalistai/ Širdim ir protu, 
ir ilgesiu savai jaunystai/ Aplankė 
didžią Trakų pilį/ Tiesa rajono ir 
Lentvario ginkluoti/ Jie kalaviją 
Vytauto lyg plunksną myli/ Ir 
moka laisvės žirgą pabalnoti (...)“ 
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*Puslapį remia  Spaudos, radijo  ir televizijos rėmimo fondas

Lentvario kultūros lobiai: nykstantis paveldas

Lietuviškų kilimų gamybos istorija

Kilimiečiai, siekdami di-
dinti darbo našumą ir gerinti 
kilimų kokybę, nuolat tobuli-
no įrengimus ir technologiją. 
Buvo mechanizuotas kilimų 
susiuvimas, brokavimas, mar-
kiravimas, pūkų bei dulkių 
surinkimas cechuose ir nuo 
įrengimų. Sumontuotos kilimų 
pūkinės dalies kirpimo maši-
nos, įdiegta kilimų paklijavimo 
linija. Mechanizuoti pakrovi-
mo ir iškrovimo darbai.

Plečiant kilimų gamybą, 1976 
metais kilimų fabrike buvo pra-
dėti gaminti neaustiniai kilimai, 
sumontuotos anglų firmos „Ed-
gar Pickering“ mašinos, sumon-
tuota šių kilimų paklijavimo 
linija. Per penketą metų buvo 
pagaminta 9042 tūkst. kv. metrų 
neaustinių kiliminių gaminių. 

Pradėjus gaminti neaustinius 
(siūtinius) kiliminius gaminius, 
nebuvo pamiršta ir žakardinių 
kilimų gamyba. Buvo sumon-
tuotos trys naujos staklės. Tobu-
linant įrengimus bei technologiją, 
gerėjo kilimų kokybė.

Technikos tobulintojų 
indėlis

Prie techninės pažangos 
fabrike daug prisidėjo raciona-
lizatoriai ir išradėjai. Kasmet 
techninės kūrybos veikloje da-
lyvaudavo virš 150 novatorių. 
Per penkmetį sukurdavo ir 
panaudodavo gamyboje apie 
1400 techninių patobulinimų 
ir leisdavo gamyboje sutaupyti 
virš 500 tūkst. rublių. 1972 me-
tais fabrike sukurtas audimo 
staklių metmenų laikiklis buvo 
pripažintas išradimu. Vėliau iš-
radėjo liudijimus gavo šaltkalvis 
Jonas Križanauskas, konstruk-

torius Juozas Šakinis, Andrejus 
Utorovičius ir kiti novatoriai.

Apdailos cecho šaltkalvis-
remontininkas Pranas Mulvinas 
sukūrė kilimų kraštų mechani-
zuoto kirpimo stakles, kurias 
vėliau patobulino Bandomosios-
mechaninės gamyklos „Apvija“ 
konstruktoriai A. Lančiauskas 
ir V. Pokvytis. Šių staklių kons-
trukciją Išradimų komitetas 
pripažino išradimu, o jų kūrėjai: 
P. Mulvinas, A. Lančiauskas ir 
V. Pokvytis tapo išradėjais.

Daug techninių naujovių 
sukurdavo šaltkalviai-remonti-
ninkai: Vaclovas Rukšėnas, Juo-
zas Stasiulionis, Juozas Venc-
kus, Jonas Valainis, Andrejus 
Kalenda, Juozas Dumalakas ir 
kiti gamybos novatoriai.

Lengvosios pramonės mi-
nisterijos rengiamame racio-
nalizacinės veiklos konkurse, 
Lentvario kilimų fabriko nova-
toriai nuolat pirmaudavo.

Be techninių naujovių fa-
brike buvo naudojamos ir 
kitos naujovės, gerinančios 
darbo sąlygas ir darbo kultūrą. 
Įsteigta darbo mokslinio orga-
nizavimo laboratorija, plačiai 
naudojo kino filmus pažangių 
darbo metodų propagavimui. 
Šios laboratorijos darbuotojas 
Vytautas Vitkauskas subūrė 
kino mėgėjų būrelį ir kūrė fil-
mus apie fabriko veiklą.

 
Kilimų raštų kūrėjai

Lentvaryje audžiami kilimai 
garsėjo raštų liaudiškumu, 
subtiliais spalvų deriniais, pa-
prastumu. Juos kūrė talentingų 
dailininkų kolektyvas. Pirmoji į 
įkurtą Lentvario kilimų fabriką 
atvyko dailininkė Genovaitė 
Žilinskaitė. Vėliau, plečiantis 
gamybai, kilimų piešinių reikė-
jo daugiau, tad dailininkų ko-

lektyvas didėjo. G. Žilinskaitei 
talkininkauti pradėjo Zofija Va-
silenkaitė Vainilaitienė. Vėliau 
dailininkų kolektyvą papildė: 
Stanislava Gedvilaitė, Angėlė 
Bilevičienė, Liucija Aniūnaitė 
Kryževičienė, Anicetas Jonu-
tis, Stasė Černevičienė, Zita 
Alinskaitė Mickonienė, Kęstutis 
Balčikonis, Olga Ochmanienė, 
Aušra Sluckaitė ir kt.

Kiekvienas dailininkas tu-
rėjo savitą kilimų piešinių 
kūrimo stilių, bet visi jų darbai 
pasižymėjo novatoriškumu, 
liaudiškų ornamentų panau-
dojimu, spalvų gaivumu, te-
matikos įvairove. Pagal ta-
lentingų dailininkų sukurtus 
piešinius išausti kilimai žavėjo 
pirkėjus, didino lietuviškų ki-
limų paklausą, todėl tai buvo 
deficitinis tekstilės gaminys.

 
Kilimiečiai šauniai dirbo ir 

turiningai poilsiavo
 
Lentvario kilimų fabrike 

dirbti buvo įdomu ir malonu 
ne tik dėl gražios buvusio dvaro 
aplinkos ir šalia žaliuojančio 
garsiausio pasaulio parko, kurį 
suprojektavo garsusis prancū-
zų kraštovaizdžio architektas 
Francois Edouard Andre, bet ir 
dėl kultūrinių renginių, kurie 
vykdavo dvaro rūmų salėje. Fa-
briko klube veikė dešimt meno 
saviveiklos ratelių, čia repetuo-
davo ir koncertuodavo šokių ir 
dainų kolektyvai, mišrus choras, 
merginų pučiamųjų ansamblis, 
vaikinų estradinis ansamblis. 

Kilimiečiai dalyvaudavo respu-
blikinėse dainų šventėse, gražiai 
pažymėdavo įvairias šventes.

Saviveiklinė kino studija 
„Vyturys“ sukūrė tris dešimtis 
techninių, dokumentinių ir 
vaidybinių filmų.

Fabrike buvo skatinama 
sportine veikla, veikė turizmo 
ir alpinizmo sekcijos.

 
Nelaimės ir praradimai

Gražų Lentvario kilimų 
fabriko kolektyvo gyvenimą 
aptemdė direktoriaus Petro 
Jurkūno netikėta ir mįslinga 
mirtis. Ši netektis ne tik sukrėtė 
kolektyvą, bet ir turėjo įtakos 
tolimesnei kolektyvo veiklai.

Netrukus nusprendė palikti 
darbą vyriausiasis inžinierius 
Sikstas Bričkus, labai daug 
prisidėjęs prie kilimų gamybos 
tobulinimo ir savo talento bei 
sumanumo dėka užtikrinęs 
sėkmingą gamybos pažangą.

Mirusį fabriko direktorių 
P. Jurkūną pakeitusį Vincą Bag-
dzevičių taip pat ištiko tragiška 
lemtis. Vadovų netektis buvo 
tarsi pranašas didžiausios ne-
tekties – paties fabriko griūties. 
Kaip bebūtų keista, bet Lentva-
rio kilimų fabrikui, kaip ir dau-
geliui kitų stambių gamyklų, 
gamybinė krizė prasidėjo Lietu-
vai atgavus Nepriklausomybę. 
Sugriuvus Sovietų sąjungai 
sutriko žaliavų tiekimas ir pro-
dukcijos realizavimas. Keletą 
metų Lentvario kilimų fabrikas 

bandė išlikti, ieškojo kelių re-
alizuoti produkciją buvusiose 
Sovietų Sąjungos respublikose 
bei Vakarų šalyse, bet rinką 
užpildė pigesnė produkcija ir 
kilimų pramoninė gamyba tapo 
nuostolinga.

1992 metais prasidėjo fabriko 
turto privatizavimas. Pasikeitus 
juridiniam statusui fabrikas tapo 
akcine bendrove „Kilimai“, 
o po dešimties metų privačia 
bendrove „Kilimai“. Bendrovės 
administracija išsikėlė iš dvaro 
rūmų ir jie liko tušti.

Bendrovė „Kilimai“ perpus 
sumažinusi žakardinių kilimų 
gamybą 2003 metais jau dirbo 
pelningai, tačiau vėliau, akci-
ninkų sprendimu, pramoninės 
kilimų gamybos buvo atsisakyta. 
Atsisakius pramoninės gamybos, 
visos kilimų audimo ir apdoroji-
mo bei siūtinių kilimų gamybos 
mašinos ir kitos staklės, su visais 
patobulinimais bei išradimais, 
pateko į metalo laužą...

Nebeliko buvusio garsaus 
pramoninu būdu lietuviškus 
kilimus gaminančio fabriko, 
neliko ir jo muziejaus, ekspo-
natų, tarsi būtų praūžęs galin-
gas taifūnas.

Nežinia ar išliks privati-
zuoti ir palikti be apsaugos bei 
priežiūros Tiškevičių dvaro 
statiniai bei garsusis parkas.

Kęstutis Petkūnas
Bendrovės „Kilimai“ 
archyvo nuotraukos

Buvę Lentvario kilimų fabriko vyriau-
sieji inžinieriai (iš kairės) S. Bričkus ir 
E. Šarakauskas

Buvęs fabriko šaltkalvis ir išradėjas 
Pranas Mulvinas 

Buvusiame Lentvario kilimų fabriko asortimento kambaryje
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Lentvario miesto laikraštis

2013 m.

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

Užs. Nr. 102

Vyr. redaktorius Juozas Vercinkevičius

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

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

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. 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

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 vienuolikos metų karvę. 
Tel. 8 650 13 862

Užs. Nr. 237

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 malkas
• skaldytos, kaladėmis, rąs-
teliais
• kėbule tvarkingai sukrautos 
• gaminame nurodytais išma-
tavimais
• vežame įvairiais kiekiais
• pristatymas patogiu laiku
Tel. 860484848 

Užs. Nr. 251

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

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

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

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� 99 455; 8 670 99 761
El. p. fi rmajpsf@gmail.com   www.jpsf.lt   Žaizdrių kaimas, Trakų r.

Užs. Nr. 398

Ūkininkas išsinuomotų žemės ūkio 
paskirties žemės sklypą (sklypus) nuo 
2 ha Trakų rajone. Tel. 8 614 93 416

Užs. Nr. 275

Parduodamas 2 ha. Žemės sklypas 
Trakų raj. su 150 m. ežero pakrante 
Strėvininkų km. Asfaltuotas priva-
žiavimas. Tel. 8 620 41 963

Užs. Nr. 276

Parduodamas 11 arų namų valdos 
žemės sklypas su patvirtintu deta-
liuoju planu. Lentvaryje, Pievų g. 25 
Kaina 45,000 Lt Tel. 8 620 41 963

Užs. Nr. 277

Parduodamas 3 k. butas Lentva-
ryje Vytauto g. 8, plotas 68 kv. m. 
2 aukštas iš 5, plastikiniai langai, 
įstiklintas balkonas, yra didelis 
rūsys. Tel. 8 620 41 963

Užs. Nr. 278

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

Užs. Nr. 507

Parduodama tvarkinga sodyba 
Kaliūkščių k., Trakų raj. (sklypo plo-
tas 76,61 a.). Gyvenamasis namas, 
ūkinis pastatas, tvenkinys sklype, 
geras privažiavimas. 
Tel. +370 615 33 956.

Užs. Nr. 280

Konsultuoju teisiniais klausi-
mais, padedu surašyti ieškinius. 
Tel. 8-685 0� ��7.

Užs. Nr. 282

Įmonė ieško miško darbininkų: 
pjūklininkų ir pagalbinių darbinin-
kų be žalingų įpročių. 
Tel. 8 614-97-744

Užs. Nr. 284Parduodamas 3 k. (67 kv. m.) butas 
Lentvaryje, Vytauto g. (rūsys, bal-
konas, plastikiniai langai, vaizdas 
į ežerą). „Exclusivus nekilnojamas 
turtas“, mob. 8 650 69 007

Užs. Nr. 234

„Autodina“ – OPEL atstovas – ieško 
autošaltkalvio-kėbulininko. Darbo 
užmokesčiui skiriama iki 56% 
pajamų. Darbas viena pamaina 
be šeštadienių. Visos socialinės 
garantijos. Teirautis tel. 8 687 
43 081, cv@autodina.lt Adresas: 
Fabriko g. 12, Lentvaris.

Užs. Nr. 1283

Parduodu Kalėdines eglutes pa-
prastas, suformuotas 1-5 m aukš-
čio, netoli Trakų. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 611 64 170

Užs. Nr. 286

Atliekame santechnikos darbus: 
šildymas, vandentiekis, kanaliza-
cija, kieto kuro katilų montavimas, 
viriname kieto kuro pečius (dujų 
degeneracinius). Tel. 8 602 94 579

Užs. Nr. 287

Užs.Nr.209

Parduodu 9 mėnesių žalmargę 
telyčią. Tel. 8 611 21 319

Užs. Nr. 273

Parduodu 4 metų darbinę kumelę. 
Tel 8 605 42 349.

Užs. Nr. 288

Visi apdailos darbai, laminuotos 
grindys, elektra, santechnika, plas-
tikinių langų ir durų gamyba, mon-
tavimas, pečių ir krosnių statymas. 
Dirba savo ir užsakovo medžiago-
mis. Tel. 8 607 98 564

Užs. Nr. 289

Parduodama kumelė su kumeliuku. 
Tel. 8 675 31 377

Užs. Nr. 291

Parduodama kumelė su kumeliuku. 
Tel. 8 675 31 377

Užs. Nr. 1347

Gaisrai
   2013-11-22 gautas pranešimas, kad Trakų 
r. sav. Lentvaryje, Vilniaus Mažojoje g. 
dega individualus gyvenamasis namas. 
Atvykus mūrinio 2-jų aukštų (15x10m) 
namo dūmtraukyje degė suodžiai. Įvykis 
tiriamas.
  2013-11-25 buvo gautas pranešimas, kad 
Trakų r. sav. Lentvario sen., Lentvario m., 
Pakraščio g. 1 dega 8x6m ūkinis pastatas. 
Atvykus atvira liepsna degė ūkinis pastatas 

•

•

ir prie jo priblokuoto 9x8 m gyvenamo 
namo stogo dalis. Pilnai sudegė ūkinis 
pastatas, išdegė 10 kv. m gyvenamo namo 
sienos, apie 40 kv. m stogo konstrukcijų. 
Gaisro metu išgelbėtas 1 m atstumu esantis 
12x8 m 2 aukštų mūrinis garažas, taip pat 
2 m atstumu esantis laikinųjų konstrukcijų 
statinys. Apsaugotas už 5 m esantis mūri-
nių ir medinių konstrukcijų 15x6 m ūkinis 
pastatas. Įvykis tiriamas.

Trakų priešgaisrinės 
gelbėjimo tarnybos inform.


