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Klevų alėja

Trakų rajono pašto 
skyriuose priimama 

laikraščio 

PRENUMERATA 2014 M.

Klevų alėja

„Klevų alėja“ (ind. 925) 
1 mėn. - 3,07 Lt
3 mėn. - 9,21 Lt
6 mėn. - 17,40 Lt
12 mėn - 36,80 Lt

„Klevų alėja“ (ind. 926) 
(pensininkams, neįgaliesiems, 
moksleiviams, studentams, 
mokytojams)
1 mėn. - 2,56 Lt
3 mėn. - 7,67 Lt
6 mėn. - 15,33 Lt
12 mėn - 30,67 Lt

Sėkmingai užbaigtas Lentvario šiaurinės dalies 
šilumos tiekimo sistemos modernizavimo projektas

Dar nepaspaudus žiemos 
speigams UAB „Prienų energija“ 
baigė svarbią dalį Lentvaryje 
vykdomo šilumos gamybos iš bio-
kuro ir šilumos tiekimo sistemos 
pertvarkymo projekto, siekiant 
miesto šiaurinės ir pietinės dalies 
centralizuoto šilumos tiekimo sis-
temas sujungti į vieną bendrą sis-
temą. Projektu „Lentvario miesto 
šiaurinės dalies centralizuoto 
šilumos tiekimo sistemos moder-
nizavimas“ (NR. VP2-4.2-ŪM-
02-K-02-040) buvo modernizuoti 
susidėvėję magistraliniai šilumos 
tinklai nuo miesto šiaurinėje da-
lyje Ryto g. 5 esančios katilinės, 
pastatyti nauji šilumos tinklai 
Klevų alėjoje. Rekonstrukcijos ir 
tinklų statybos metu buvo naudo-
jami iš anksto pramoniniu būdu 
izoliuoti vamzdžiai, pasižymintys 
ypač gera šilumos izoliacijos ko-
kybe, leidžiančia eksploatacijos 
metu ženkliai sumažinti šilumos 
nuostolius.  

„Siekiant, kad projekto įgyven-
dinimas duotų kuo geresnį rezul-
tatą ir šiluma gyventojus pasiektų 
kuo efektyviau, šiam projektui 
panaudojome nestandartinio sto-
rio šilumos izoliacijos pramoniniu 
būdu izoliuotus, o 25 mm storesniu 
šilumos izoliacijos sluoksniu deng-

tus vamzdžius. Toks sprendimas 
leis dar papildomai 18 procentų 
sumažinti šilumos nuostolius 
lyginant su standartinio storio 
šilumos izoliacija“, sakė bendrovės 
vadovas Vaidas Povilėnas.

Įdiegta moderni vamzdyno 
monitoringo sistema, kurioje pa-
naudoti du stacionarūs pažeidimų 
nustatymo detektoriai padės laiku 
ir tiksliai nustatyti gedimus bei leis 
sumažti eksploatavimo išlaidas.

 Trasų rekonstrukcija ir dviejų 
atskirų šilumos tinklų Lentvaryje 
sujungimas į vieningą tinklą pa-
didins šilumos tiekimo patikimu-
mą Lentvario miesto vartotojams, 
kadangi bendra miesto šilumos 
tiekimo sistema turės du šilumos 
gamybos šaltinius (šiaurinė ir 
pietinė katilinės). Vamzdynų su 
gera šilumos izoliacija panau-
dojimas leis sumažinti šilumos 
nuostolius tinkluose, o tai mažins 
ir gamybos sąnaudas šilumos 
gamybai. Pabaigus biokuro kati-
linės statybos projektą, bus mak-
simaliai naudojamas pigesnis 
kuras – medienos skiedra.

 Projekto rangovas UAB 
„Klaipėdos inžinerinių tinklų 
statyba“ darbus atliko per du 
etapus. Pirmajame etape buvo 
rekonstruota ir modernizuota 

498 metrai magistralinio šilumos 
tiekimo tinklo, o antrajame etape 
rangovas Klevų alėjoje sumonta-
vo 725 metrus naujo magistrali-
nio šilumos tiekimo tinklo.

 Projektui įgyvendinti buvo 
skirta 3 930 402, 24 Lt, iš jų 1 576 
545, 00 Lt sudarė Europos Sąjun-
gos paramos lėšos.

 „Europos Sąjungos paramos 
galimybių panaudojimas šilumos 
ūkio modernizavimui leidžia per-
pus pigiau įgyvendinti projektus, 
didinančius gamybos efekty-
vumą, taupančius pagamintą 
šilumą bei naudojančius mažiau 

kuro. Tik taip galime įgyvendinti 
projektus, kurie dabar ir ateityje 
leis mažinti šilumos kainos naštą 
ne tik Lentvario, bet ir viso Trakų 
rajono vartotojams“ kalbėdamas 
apie Lentvaryje vykdomas šilu-
mos ūkio pertvarkas, sėkmingu 
projekto užbaigimu pasidžiaugė 
bendrovės vadovas.

Daugiau informacijos:
Vaidas Povilėnas,
UAB „Prienų energija“ di-

rektorius
Tel +370 319 60219
v.povilenas@e-energija.lt

Popietė „Gerumo 
spindulėliai“ 2013 m.!

Šių metų gruodžio 1-ąją dieną 
Lentvario parapijos namuose jau šeš-
tus metus iš eilės įvyko prieškalėdinis 
renginys „Gerumo spindulėlis“, kurį 
organizuoja Trakų r. kultūros rūmų 
Lentvario padalinio administratorė 
Viktorija Šamatovičienė ir nepiln. ins-
pekt. Viktorija Jurčenko. Tai renginys, 
primenantis bendruomenės nariams 
apie Kalėdų švenčių artėjimą, kuomet 
norisi dovanoti dovanas bei savo ge-
rumą kitiems. Popietės metu savo ge-
rumu dalijosi meno mokyklos pianistė 
Alvita Daudaitė, vaikų darželio „Šilas“ 
ansamblis „Šilinukai“, rusų liaudies 
instrumentų orkestras „Treščiotki“, 
pradinės mokyklos choras, Vytautas 
Glinevičius, pradinės mokyklos prieš-
mokyklinukų grupė, H. Senkevičiaus 
vid. m-klos šokių grupė „Fantazija“, 
Diana Jacevič, Elžbieta Oleškevič, po-

pietės vinis – iliuzionistas Rokas Berna-
tonis ir susirinkę geranoriškai nusiteikę 
lentvariečiai. Gintarės Klimantavičiūtės 
iniciatyva šiais metais buvo skelbiama 
akcija pabūti Kalėdų angelu ir dovanoti 
žaislus daugiavaikėms šeimoms. Taip 
pat netrūko ir vaišių! Už sudovanotus 
žaislus susirinkusieji vaišinosi rankų 
darbo sausainiais.

Nepaisant šalto vėjo ir lietaus, salė 
buvo pilna žiūrovų. Žiūrovus šiltai 
sveikino Lentvario parapijos kleb., 
teol. lic. Gintaras Petronis. Popietę 
nuotaikingai vedė Kamilė Kiudulaitė. 
Renginyje netrūko geros nuotaikos 
bei šypsenų, kurios priminė apie jau 
ant kulnų lipančią didžiausią metų 
šventę – Šventas Kalėdas.

Gintarė Klimantavičiūtė
Viktorijos Šamatovičienės nuotr.

Grupė „Šilinukai“

Baigti Lentvario 1-osios ir Henriko 
Senkevičiaus vidurinės mokyklos 

pastato rekonstravimo darbai
Jau baigti projekto „Lentvario 

1-osios ir Henriko Senkevičiaus 
vidurinės mokyklos pastato 
rekonstravimas, siekiant didinti 
energijos efektyvumą“ (projekto 
kodas Nr. VP3-3.4-ŪM-04-R-01-
059) rangos darbai.

Projekto įgyvendinimo metu 
pakeisti pastato langai, du-
rys, apšiltintos pirmo aukšto 
grindys, lauko sienos, stogas, 
rekonstruotos energetinės sis-
temos. Įgyvendinus projektą 
buvo pasiektas tikslas – su-
mažintos Lentvario 1-osios ir 
Henriko Senkevičiaus vidurinės 
mokyklos pastato suvartojamos 
energijos sąnaudos.

Atlikus pastato renovaciją 

ne tik sumažės energijos su-
naudojimas, išlaidos šildymui, 
bet pagerės darbo ir ugdymo 
sąlygos, sumažės aplinkos tar-
ša, bus tausojami energetiniai 
resursai.

Projektas finansuojamas ES 
Europos Regioninės plėtros 
fondo pagal Sanglaudos ska-
tinimo veiksmų programos 3 
prioriteto „Aplinka ir darnus 
vystymasis“ įgyvendinimo 
VP3-3.4-ŪM-04-R priemonę 
„Viešosios paskirties pastatų 
renovavimas regioniniu lygiu“, 
Lietuvos Respublikos valstybės 
ir Trakų rajono savivaldybės 
biudžeto lėšomis. Bendra pro-
jekto vertė siekia 1 882 481 Lt.

Biokuro katilas, kuris pradės veikti šios savaitės pabaigoje ir gamins didžiąją 
dalį šilumos dujinei katilinei palikdamas tik rezervinę funkciją. Nuotraukoje 
aplink katilą statoma katilinė. „Prienų energijos“ nuotr. 

Parašiutininkai 
ir sodinukai

Skubu anądien per Trakų miestelį. 
Bėgu, paknopstom vis, paknopstom... 
Savivaldybėje gi konkursas paskelbtas. 
Nunešiu, galvoju, ir aš prašymą kon-
kursui. Kuo aš blogesnis – kiti laimi, ir 
aš galiu laimėti! Kompetencijų visokių 
pilną ,,papkę“ prisirinkau... Atestatų, 
diplomų, sertifikatų, padėkų ir dar 
visokių, visokių...! 

Tik čia, kur buvęs, kur nebuvęs 
Aštuonkojis kėblina...

– Sveikutis! Kur taip išsiruošei? – iš 
tolo šaukia.

– Einu, – išdidžiai sakau, – į savi-
valdybę! Konkursą laimėti noriu! Kom-
petentingas aš! Va, kiek kompetencijų 
nešu, – rodau.

Pasižiūrėjo į mane Aštuonkojis, 
rimtai taip pasižiūrėjo ir tyli. Tyli mi-
nutę, tyli antrą...

Neiškenčiau aš ir klausiu:
– Ko taip spoksai į mane? Bene 

nepažinai? Aš čia! Aš! Į konkursą 
einu... Skubu!

– Hm..., – nutęsė Aštuonkojis...
 – Žiūriu į tave ir nesuprantu! Kur 

tu bėgi? Ko ten skubi? Nei tu sodi-
nukas, nei parašiutininkas!? Kaip tu 
konkursą laimėsi?

??? – dabar jau aš nesupratau! 
– Koks parašiutininkas? Koks sodi-

nukas? – klausiu Aštuonkojo.
Ir pradėjo porinti man Aštuonkojis...
– Dabar savivaldybėje konkursus 

laimi ir į darbą ateina tik dviejų rūšių dar-
buotojai: sodinukai ir parašiutininkai.

– Vis tiek nesuprantu... – nutęsiau 
aš. – Kokie sodinukai? Kokie parašiu-
tininkai?

– Sodinukai, – aiškino man Aš-
tuonkojis, – tai tokie darbuotojai, 
kurie pasodinami į atlaisvintą vietą. 
Maždaug taip: vieną atleido – kitą į jo 
vietą pasodino!

– Na, o parašiutininkai?, – dar 
nesupratau aš.

– O parašiutininkai – tai tokie, kurie 
jau nuleidžiami, o vietos jiems dar nėr. 
Nesukurta dar... Dar tik kuriama...

Hm! Įdomu, kurių – parašiutininkų 
ar sodinukų – savivaldybėje daugiau...

Rimtas Nerimtas

Trakų aštuonkojis
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Lentvario kronika

* Puslapį parengė Jonas Počepavičius

Advento vakaronė su 
iškiliais svečiaisLikus keturioms savaitėms 

iki Kalėdų prasideda Adventas, 
beje, reiškiantis Jėzaus Kristaus 
atėjimą, žmonių gerumo vardan, 
kuris šiandien grimzta į ištisinę 
mūsų nuodėmę – nieko nematyti, 
išskyrus pinigą ir beviltišką gob-
šumą bei pavydą. Labai negerai, 
lentvariečiai, kurie pasitaisys ir 
visada žinos, jog Adventas – rim-
ties, dvasinio apsivalymo, susi-
taikymo ir ūkio darbų pabaigos 
laikas. Metas pamąstyti apie savo 
elgesį. Atrasti žmogiškų vertybių 
savyje, o ir kaimyno, draugo ir 
brolio bei sesės paslaptingoje 
sieloje. Katalikiškos moralės pa-
matas. Tikėjimas į Dievą, Tėvynę 
ir duonos tiesą.

Todėl praeitą savaitę seniū-
nijoje ir buvo surengta Adven-
to vakaronė, kurioje dalyvavo 
Seimo narys Paulius Saudargas, 

žinomas politologas Laurynas 
Kaščiūnas, Lentvario liaudies 
amsamblis „Klevynė“, Trakų 
rajono TS-LKD bendrijos vadovė 
Loreta Valiukevičienė ir „Lentva-
rio kronika“.

Pradžioje pateiksime nuotrau-
kas, o vėliau gražiai pabendrausi-
me su svečiais ir pasiklausysime 
„Klevynės“ tautos dainų. Beje, 
„Klevynė“ visada panašių ren-
ginių rikiuotėje. Vienas jos vyras 
lantvarietis Stasys Keršys iš kai-
rės, – svečiai Paulius ir Laurynas, 
renginio atminimo žvakė ir ben-
dras fotovaizdas.

Svečiams pateikta nemažai 
klausimų, jie nuoširdžiai teira-
vosi, kaip mes gyvename. Tarki-
me, kaip tunelis po geležinkelio 
pervaža. Projektas neblogas, tik 
jo realizavimas kaštuos 50 mln. 
litų. Bet kada? „Įdomu, ar jam 
nebūtų pigesnė alternatyva per 
Ežero rajoną Trikampio gatvės 
link?“ – garsiai pamąstė „L. K.“ 
O skalūninės dujos, kodėl jos 

nežvalgomos? O kodėl tie lietu-
vaičiai, kurie susirūpina Lietuvos 

energetine nepriklausomybe, 
paslaptingai žūva? 

Advento pareiškimas
Rengiame ir leidžiame „Klevų alėją“ jau 14 mėnesių. Ar turime tvirtą 

kūrybinį aktyvą, kurį sudarytų kokių 10 korespondentų? Ne. Lentvario 
savaitraštyje regime Eglę Jasiukevičienę, tą patį Joną Počepavičių, Kęstutį 
Petkūną, Vytautą Žemaitį, Praną Vitkauską, leidinio platintoją Konstantą 
Janulį – štai ir visas turtas! O kur miesto inteligentija – mokytojai, vers-
lininkai, raštingi pensininkai ar įsižeidę bedarbiai? Ar jų mieste nėra? 
Jie virto proftinginiais arba vietoj duonos abejingumą tevalgo? Beje, 
„Lentvario kronika“ nevieniša. Ji darbuojasi Trakų regiono dviejose 
svetainėse ir turi po lentvarietišką puslapį Netloge bei Facebooke. Pa-
veizėkite į šias dvi nuotraukas.

Sniegas palaidojo klaustukinius vaizdelius
Tai Bevardžio ežero, apsupto 

tankiais krūmais tarsi ginklais 
paskutiniam Lentvario praeities 
partizanui, rudeninis valymas. 

Ir anas labai jau diskusinis, nors 
tu ką.

Ateitimi 
norime būti

Šie šilumos vamzdžiai sujungs 
miesto pietų ir šiaurės dalis, ir bus 
kombuteliuose centrinis šildymas 
pigesnis ir skaidresnis, bet tam 
reikia nuolatinės valdžios kon-
trolės, nes nusiminę lentvariečiai 
žiemą netiki beveik niekuo, nors 
jie nėra niekas.

Vėl signalas Trakų rajono 
veterinarijos tarnybai

Nuotraukoje gerai išvirusi 
vištiena kraujuoja: ar matote tą 
dėmę? Ar valgai, bėdžiau, tokį 
maistą? Pasiaiškink čia, vadinamoji 
spectarnyba, ar iš gerai išvirtos aps-
kritai mėsos gali varvėti kraujas! 
Tyla – tai sutikimas?

Nagi, 
„Kombinate“

Kada rūšiuosite šiukšles?

Mūsų įmonės
Lentvaryje yra kompiuterių, 

mobiliųjų telefonų ir televizorių 
taisykla. Ko maunate į Vilnių? Ne-
pažįstate savo miesto, ar ką?

Kronikos desertas: “(...) balta žiema yra 
mama, kuri dėlioja mūsų mintį. Gal pykti, vaike, jau gana, geriau lietu-
viška daina, nes su draugu prie vaišių stalo pasikalbėti laikas (...)“
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Užs. Nr. 294

PR „Tele2“ prie neribotų pokalbių pasiūlė 
ir nemokamo mobiliojo interneto

„Tele2“ didžiąsias metų šventes 
šiemet pasitinka paruošusi dovanų. 
Visai neseniai savo klientams pasiū-
liusi pigiausius neribotus skambu-
čius ir SMS žinutes į visus Lietuvos 
tinklus, bendrovė dalija naujus, dar 
geresnius kalėdinius pasiūlymus.

Dabar rinkdamiesi neribotų po-
kalbių ir SMS planą „Pigiau“, „Tele2” 
klientai 1 GB duomenų naršymui 
gaus dovanų. Visa tai – už 21 litą 
per mėnesį.

Šventinį „Tele2“ pasiūlymą su 
nemokamu gigabaitu pasirinkę 
vartotojai juo galės naudotis ne-
terminuotai, kol patys nesugalvos 
pakeisti plano.

Mobilusis internetas – dovanų 

„Tele2” klientai žino, kad ben-
drovė visuomet pasiūlys geriausią 
kainą. Naujas šventinis pasiūlymas 
yra pigiausias Lietuvoje, tad galima 
naudotis visomis reikiamomis pas-
laugomis ir savęs nebevaržyti. Prie 
neseniai pasiūlytų neribotų pokalbių 
ir SMS dabar dovanojam ir nemoka-
mą gigabaitą”, – sakė Tomas Burovas, 
„Tele2“ marketingo vadovas.

Pasak jo, daugiau žmonių įsigy-
jant išmaniuosius telefonus ir didė-
jant mobiliojo interneto populiaru-
mui, interneto kainos žmonėms rūpi 
vis labiau, o „Tele2” jas mažina.

Nemokamai „Tele2“ suteikiamo 
1 GB duomenų užteks laisvai naršyti, 
skaityti naujienas, naudotis el. paštu 
ir programėlėmis. 

Prireikus papildomų duomenų, 
vartotojai galės pasiimti reikiamą 
paketą už mažiausią tarp operatorių 

kainą. Papildomas 1 
GB interneto telefo-
ne jiems kainuos 10 
Lt/mėn., o daug nar-
šantiems skirtas 5 GB 
paketas – 29 Lt/mėn. 

Telefonai 
šventinėmis 

kainomis

Norint patogiai 
naudotis mobiliuo-
ju internetu, reika-
lingas ir išmanusis 
telefonas. Tad kartu 
su atnaujintu planu 
„Pigiau“ bendrovė 
siūlo sudarius dviejų 
metų sutartį įsigyti ir 
pasirinktą išmanųjį 
„Samsung Galaxy“, 
„Nokia Lumia“ arba 
„LG“ telefoną. 

M ė g s t a n t i e m s 
šiuolaikinį dizainą ir modernias, 
viename aparate telpančias techno-
logijas, patiks populiarieji „Samsung 
Galaxy“ serijos telefonai. Priklauso-
mai nuo modelio, „Samsung Galaxy 
Trend“, „Samsung Galaxy S II Plus“ 
bei „Samsung Galaxy Note 3“ kartu 
su planu dabar kainuoja nuo 17 
Lt/mėn., o jų pradinės įmokos yra 
nuo 139 Lt.

„LG“ gerbėjai taip pat galės 
rinktis iš trijų verslo klasės išmanių-
jų modelių: „LG Optimus L7“, „LG 
Optimus L9“ arba „LG G2“. Jų pra-
dinės įmokos prasideda nuo 99 litų, o 
mėnesio įmokos – nuo 23 litų.

Kartu su planu „Pigiau“ galima 

Esu jaunas, energingas, naujovių ieškantis žmogus
Naujos technologijos atvėrė 

visą naujų galimybių pasaulį. 
Dauguma jų padeda žmonėms 
mokytis, susipažinti, pramogauti, 
bendrauti.  

Trakų rajono savivaldybės 
viešoji biblioteka vykdo projektą 
„Esu jaunas, energingas, naujovių 
ieškantis žmogus“, kurį finansuoja 
Kultūros ministerija ir remia Trakų 
rajono savivaldybė. Pagrindinis 
šio projekto tikslas – kuriant ino-
vatyvias paslaugas, skatinti smal-
sių, žingeidžių, tačiau neturinčių 
finansinių galimybių, jaunuolių 
motyvaciją naudotis naujomis 
informacinėmis technologijomis 
(IT) ir bibliotekos paslaugomis. 
Susipažinti ir išbandyti naujausius 
mobilius įrenginius (planšetinius 
kompiuterius), įvairią programinę 
įrangą ir kitas moderniausias tech-
nologijas dėl juose galimo didesnio 
vaizdumo ar interakcijų.

Į mūsų kasdienį gyvenimą, 
kaip ir į mokyklos, bibliotekos, 
pakankamai intensyviai skverbiasi 
informacinės technologijos. Trakų 
viešojoje bibliotekoje įgyvendinant 
įvairius projektus į informacinį 
procesą bandoma integruoti naujas 
technologijas: elektronines knygų 
skaitykles, elektroninius žodynus, 
duomenų bazes ir kt.

Trakų viešoji biblioteka siek-
dama patenkinti jaunų gyventojų 

Planšetinių mokymų akimirka. 
Bibliotekos archyvo nuotr.

jokio užimtumo neturinčių, ma-
žas pajamas gaunančių šeimos 
narių bei šiuo metu bibliotekos 
nelankančių poreikius, organiza-
vo mokymų su planšetėmis ciklą 
Trakų rajono vaikams. Vykdant 
šį projektą rugsėjo – gruodžio 
mėnesiais vyksta mokymai Trakų 
viešojoje bibliotekoje ir penkiuose 
filialuose (Trakų vaikų literatūros 
skyriuje, Aukštadvario, Lentva-
rio, Paluknio, S. Trakų, Rūdiškių 
filialuose). Kiekviename filiale 
įrengta mobili 10 vietų planšetinių 
kompiuterių klasė. Nemokamus 
mokymus jaunimui veda Trakų 
viešosios bibliotekos kompeten-
tingi darbuotojai pasitelkę profesi-
onalų UAB „Data Miner“ lektorių 
ir VšĮ „Artscape“.

Mokymų dalyviams pristatyta 
Android operacinė sistema ir jos 
galimybės. Supažindinta su plan-
šetinių kompiuterių Android OS 
naudojimu, dokumentų kūrimu 
ir bendrinimu tinkle naudojant 
Quickoffice Pro, DocumentsToGo, 
Google Drive ir kitas programas. 
Dalyviai naršo programų failų sau-
gyklose, mokosi jas atsisiųsti bei 
jomis naudotis. Mokymų pabaigoje 
vyksta žaidimų lenktynės. 

Analizuojant dalyvių atsilie-
pimus galima teigti, jog moky-
mai sėkmingi – dalyviai įgauna 
naujų, vertingų žinių. Didžiausią 

rinktis ir spalvingą „Nokia Lumia“ 
serijos modelį. Dabar „Nokia Lu-
mia 520“, „Nokia Lumia 625“ bei 
„Nokia Lumia 925“ kainuos nuo 139 
Lt, o jų mėnesio mokestis bus nuo 
15 Lt/mėn.

Įsigyti telefoną ar užsisakyti pla-
ną „Pigiau“ galima artimiausiame 
„Tele2“ salone ar savitarnos interneto 
svetainėje „Mano Tele2“. Išsami infor-
macija apie mokėjimo planą skelbia-
ma ir tinklalapyje www.tele2.lt.

Užs. Nr. 303

džiaugsmą suteikia galimybė pa-
laikyti planšetinį kompiuterį savo 
rankose. 

Diskusijų metu labiausiai daly-
viams rūpi – kada bibliotekoje bus 
planšetės? O kiek duos? Ar galima 
bus pasiimti namo?

Tokie mokymai, kai darbo vie-
toje atliekamos praktinės užduotys, 
aptariami iškylantys klausimai, 
padeda bibliotekoms sėkmingiau 
lavinti jaunuolius, o mokymasis 
tampa įdomesnis.

Iki susitikimų kitose projekto 
veiklose. Būkime šiuolaikinė visuo-
menė, kuri yra atvira, išsilavinusi, 
nuolat besimokanti ir besidomi-
nanti naujomis technologijomis.

Julijana Markauskienė,
Trakų rajono savivaldybės 

viešosios bibliotekos 
vyr. metodininkė

Policijos savaitė 
2013 m. gruodžio 6–9 d. 

Parengta pagal Trakų r. PK įvykių suvestinę

  2013-12-07 Lentvaryje gyvenanti 
moteris pranešė, kad iš namo neaiš-
kiomis aplinkybėmis pavogta 68500 
litų ir aukso dirbiniai. Nuostolis 
tikslinamas. 
  2013-12-09 gautas Lentvaryje gyve-
nančios moters pareiškimas apie tai, 
kad 2013-12-09 Vilniaus miesto gele-
žinkelio stotyje iš jos dukros kuprinės 
buvo pavogtas jai priklausantis mobi-
liojo ryšio telefonas HUAWEI Ascend. 
Padaryta 1080 litų turtinė žala.
  2013-12-09 gautas Trakų rajono Len-
tvario globos namų direktorės pareiš-
kimas, kuriame ji pranešė, kad 2013-
12-06 po pamokų iš globos namų, 
esančių Lentvaryje, išėjo J. Jankovskij, 
gim. 1996 m. ir iki šiol negrįžo. 

•

•

•

 Užs. Nr. 298
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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

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

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

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. � 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

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

Užs. Nr. 507

„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. 285

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.290

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

Restoranui „Akmeninė Rezidenci-
ja“ reikalingi barmenai-padavėjai 
bei kambarinė... Savo CV siųskite 
info@akmeninerezidencija.lt arba 
paskambinkite 8 698 30 544.

Užs. Nr. 297

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, 
Lentvaris. Būtina iš anksto užsirašyti. 
Tel. 8 672 57 983, 8 606 51 130

Užs. Nr. 292

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. 293

Užs. Nr. 300

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

Užs. Nr. 201

Dėmesio!!!! Dėvėtų 
drabužių parduo-
tuvė „Mados kam-
pas“ Bažnyčios g. 
5, Lentvaris. Jau 
pirmadienį, gruo-
džio 16 d. DIDYSIS PREKIŲ PA-
PILDYMAS!!!! UŽSUKITE!!

Užs. Nr. 296

Automobilių techninė pagalba 
kelyje visą parą: (8 700) 33 333 ir (8 
699) 31 492. www.pagalbakely.lt

Užs. Nr. 301

Parduodamas 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

Konsultuoju teisiniais klausi-
mais. Parengiu ieškinius, atsi-
liepimus į ieškinius, apeliacinius 
skundus. Konsultuoju buhal-
terinės apskaitos ir fi nansinės 
atskaitomybės rengimo klausi-
mais. Tel. 8-685 0� ��7.

Užs. Nr. 302

Perkame mišką su žeme visoje 
Lietuvoje. Tel. 8 699 37 297

Užs.Nr. 304


