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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

Laimingų Naujųjų metų

Įvyko tarptautinis projektas 
jaunimo rankomis

Lentvario Motiejaus Šimelionio 
gimnazija baigia vykdyti „Veiklus jau-
nimas“ programos tarptautinių mainų 
projektą „Change it“. Projektas įtraukė 
po 9 jaunuolius iš Graikijos, Rumunijos, 
Turkijos ir Lietuvos. Tarptautinių mai-
nų tema – patyčios.

Projektas pradėtas vykdyti nuo šių 
metų vasario pirmos dienos. Visą šį 
laikotarpį vyko aktyvus bendradarbia-
vimas tarp partnerių iš jau minėtų šalių. 
Projektas nuo pradžių buvo vykdomas 
Lentvario Motiejaus Šimelionio gim-
nazijos buvusių ir esamų mokinių bei 
jaunimo iš Trakų rajono pastangomis. 

Ir tai buvo tikrai nelengva užduotis 
jaunuoliams, kadangi pirmame pro-
jekto vykdymo etape su partneriais 
visą laiką reikėjo komunikuoti, tai yra 
suderinti busimų mainų kiekvieną 
smulkmeną. O tuo labiau tai reikėjo 
daryti anglų kalba.

Patys mainai vyko rugsėjo 1–11 
dienomis. Tai galima būtų vadinti antru 
projekto etapu. Jo metu jauni žmonės 
iš ankščiau minėtų šalių buvo atvykę į 
Lietuvą ir apgyvendinti mokymų cen-
tre „Daugirdiškės“. Čia jie turėjo įvairių 
neformalaus ugdymo užsiėmimų, 

Tarptautinių mainų projekto dalyviai. Gretos Vaisėtaitės nuotr.

Nukelta á 4 p.

Naujai besikuriančiai savanorių 
komandai liejamas tvirtas pagrindas

2013 m. gruodžio 9 dieną 
būrys Lentvario Jaunimo Centro 
(toliau JC) savanorių išvyko į 
Aukštadvaryje esančią sodybą 
„Pas Bielinius“. Joje vyko JC 
darbuotojų Eugenijos Snitkovos 
ir Akvilės Budreckytės orga-
nizuotas renginys „Savanorių 
mokymai“.

Tris dienas jaunimas ne tik 
linksmai leido laiką, bet ir in-
tensyviai mokėsi. Naujieji JC 
savanoriai turėjo galimybę geriau 
vienas kitą pažinti ir pasiruošti 
bendradarbiavimui. Šįkart mo-
kymuose dalyvavo tik merginos, 
tad netrūko nei juoko, nei ašarų. 

Buvo sudarytas trijų dienų 
planas, paskirstytos pareigos, 
JC darbuotojos pirmiausiai atsi-
žvelgė į mūsų norus, tad patys 
sprendėme, ką norėtume veikti. 
Pirmąją dieną užrašėme, ko tiki-
mės mokymų metu, ko bijome, 
susikūrėme savo taisykles, kad 
visi jaustųsi gerai ir maloniai 
būdami drauge. Vėliau darėme 
įvairius metodus, kurie padėjo 

atskleisti draugų sugebėjimus. 
Susikūrėme „idealų savanorį“, 
mokėmės to, ko kiekvienam 
mūsų trūko būti tokiu sava-
noriu. Daug sužinojome apie 
neformalųjį ugdymą, savanoriui 
būtinas kompetencijas, koman-
dinį darbą, komforto, streso ir 
panikos zonas. Išmokome įveikti 
savo baimes, kalbėti viešai, 
reikšti savo nuomonę, galvoti 
kūrybiškai bei sumaniai.

Prieš išvažiuojant aptarėme 
artėjančius renginius, vyksian-
čius JC, naujus projektus, kelių 
mėnesių planą, išreiškėme savo 
idėjas. Pasiskirstėme pareigas ir 
atsakomybes, daug išmokę keti-
nam viską įgyvendinti realiai.

Namo važiavome labai neno-
riai, bet puikiai nusiteikę, geriau 
pažinę vienas kitą. Šie mokymai 
padėjo atsikratyti savo baimių, 
praplėsti komforto zoną, išreikš-
ti save, mokytis iš savo klaidų. 
Stengsimės įgytas žinias taikyti 
praktiškai, nes ne tik sugalvojo-
me daug naujų idėjų, praskai-

drinsiančių mūsų miesto gyveni-
mą, bet ir sužinojome, kaip kuo 
paprasčiau ir kokybiškiau jas 
įgyvendinti. Komandinio darbo 
pastangomis, kūrybišku mąsty-
mu ir neišsenkančiais jaunimo 
resursais galime viską!

Mokymus finansavo Jaunimo 

reikalų departamentas pagal 
atvirų jaunimo centrų programą 
„Tobulėkime kartu“.

Adrija Naskauskaitė,
Lentvario jaunimo 

centro savanorė
Autorės nuotr.

JC savanorių komanda ir darbuotojos

Kaip sutikti 
2014 metus?

B e l a u k i a n t 
Naujųjų metų šven-
tės, dažnam išky-
la klausimas: kaip 
palydėti paskutinę 
metų dieną, kad ki-
tais metais viskas 
klostytųsi sėkmin-
gai? Pagal kinų kalendorių naujieji 
metai prasideda 2014 m. sausio 31 d. O 
2014 metai vadinami žaliojo medinio 
Arklio metais.

Arklys yra žvalus, judrus ir nuo-
taikingas gyvūnas. Jis nori bendrauti 
ir patikti žmonėms, viskas, kas lieka 
praeityje, greit tampa nereikšmingais 
dalykais. Arklys gyvena akimirkos 
džiaugsmu, visuomet ieško naujų, 
įdomių įspūdžių. Jis mielai leidžiasi į 
nežinomybę ir ieško naujų nuotykių. 
Taigi ir 2014 metai bus greitesni, akty-
vesni, dinamiškesni nei 2013-ieji.

2014 metų talismanas
Be abejo, vienas iš 2014 metų 

talismanų – pasaga. Jau žiloje seno-
vėje kaip namų gerovės ir laimingo 
gyvenimo garantas virš durų staktos 
būdavo kabinama geležinė pasaga. 
Kad ji turėtų galią, reikia, kad pasaga 
būtų senoviška, dėvėta. Talismano ga-
lią turi tik geležinės pasagos. Išdrožtos 
iš medžio, keraminės ir iš kitokių 
medžiagų pagamintos pasagos šios 
galios neturi.

Kaip sutikti Arklio metus?
Žaliojo medinio Arklio metus re-

komenduojama sutikti artimų draugų 
ir šeimos narių kompanijoje. Stalą 
reikėtų užtiesti žalios arba mėlynos 
spalvos staltiese. Per Naujus metus 
ant stalo turėtų būti bent vienas pa-
tiekalas iš triušienos arba kiškienos. 
Taip pat ant šventinio stalo reikėtų 
pastatyti vazelę su pušies šakele, kuri 
simbolizuoja amžinybę. Ant stalo gali 
būti padėta ir medinių indų bei ąsotis 
su vandeniu. Maisto porcijos turėtų 
būti nedidelės ir gurmaniškos.

Per naujuosius metus reikėtų vil-
kėti drabužius iš natūralių medžiagų: 
šilko, medvilnės, vilnos. Tinkamos 
spalvos – žalia, mėlyna. Sėkmę neš 
papuošalai, pagaminti iš medžio 
ar natūralaus akmens (pageidauti-
na – mėlyno arba žalio).

Šaltinis: www.horoskopai.lt

Įžiebimo šventė

Kai metų virsmas pasiekia gruodį, 
o tamsa užleidžia savo vietą plintan-
čiai šviesai – ateina slaptinga Kalėdų 
naktis, nešdama ramybę, meilę ir viltį... 
Kalėdinės šventės prasmę geriausiai 
atskleidžia Kalėdų eglutė. Todėl dau-
gumoje šalių miestuose ir miesteliuose 
žiebiama ši pagrindinė Kalėdų šauklė. 
Lentvaryje taip pat tradiciškai žiebiama 
eglė. Kasmet organizatoriai stengiasi or-
ganizuoti nuotaikingą ir džiaugsmingą 
eglutės šventę, kuri būtų prasminga 
bei įsimintina. Šiemet, gruodžio 13 d. 
šventė buvo itin spalvinga. Rengėjai 
džiaugėsi vėl sugrįžę į tradicinę eglutės 
vietą – Bažnyčios gatvę, prie parapijos 
namų, kuri gražiai renovuojama. Žiū-
rovai ir atlikėjai džiaugėsi gan didele 
erdve, kurioje vyko ne tik nuotaikinga 
šventinė programa, bet ir kalėdinė pre-
kyba. Ypač buvo džiugu įžiebti gyvą 
eglutę, augančią po Lentvario kleb., teol. 
lic. Gintaro Petronio langais, kuris kartu 
su Lentvario seniūnu Vytu Rukšėnu 
įžiebė Kalėdų simbolį. 

Įžiebimo šventė buvo pilna spalvų, 
muzikos ir nuoširdžių Trakų rajono 
savivaldybės administracijos bei tary-
bos narių, LR seimo narių sveikinimų. 

Ansamblis „Šilinukai“. Jolantos Kiudulienės nuotr.

Visi svečiai ir žiūrovai buvo pakviesti 
paklausyti ir pamatyti gražią pasaką 
apie tai, kaip atsirado žemėje keturi 
metų laikai. Šventės dalyviai dainavo 
pavasario, vasaros, rudens ir žiemos 
dainas, šoko šokius. Pasaką pasakojo 
vedantieji, Vilniaus kolegijos studen-
tai – Eugenijus Kornyšovas bei pasakos 
personažas Magas – Rolandas Janau-
dis. Keturių metų laikų fėjas vaidino 
ir dainavo Kamilė Kiudulaitė, Vilma 
Kudrevičiūtė, Rimantė Ingelevičiūtė, 
Karolina Dausinatė. Savo dainelėmis 
visus linksmino Lentvario vaikų darže-
lio „Šilas“ ansamblis „Šilinukai“ (vad. 
I. Okuškienė), Trakų r. kultūros rūmų 
duetas „Šypsenėlė“ (vad. R. Ingelevičiū-
tė), o smagiais šokiais visus šildė grupė 
„A tm“ (vad. A. Nedvecka). Labiausiai 
buvo laukiama šventės žvaigždė – Asta 
Pilypaitė, kuri savo puikiomis dainomis 
džiugino ir jauną, ir seną.

Šventės rengėjai – Lentvario seniū-
nija, seniūnas Vytas Rukšėnas ir Trakų r. 
KR Lentvario padalinys, administratorė 
Viktorija Šamatovičienė nuoširdžiai dė-
koja renginio rėmėjams – Trakų rajono 
savivaldybei, TŪB „Nemuno banga“, 

Nukelta á 4 p.
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* Puslapį parengė Jonas Počepavičius

Lentvario kronika
Nevaldiška raštininko 

ataskaita šv. Kalėdų proga
Nuo pirmo Lentvario savaran-

kiško savaitraščio „Klevų alėjos“ 
numerio  praėjo vieneri metai, trys 
mėnesiai ir keturiolika dienų, kai į 
vargstantį istorinį Trakų pavietą, 
ypač jo didžiausią miestą Lentvarį, 
sykiu su „Trakų žeme“ ir retkar-
čiais „Voruta“ Jono Počepavičiaus 
ir buvusio ilgalaikio Motiejaus 
Šimelionio vidurinės mokyklos 
darbų mokytojo Konstanto Janu-
lio karštokomis pėdomis minėtas 
leidinys, kuris buvo platinimas 
be cento, idėjiškai (susimąstykite 
„Klevų alėjos“ ištikimi skaitytojai!), 
atėjo 68 kartus. Maždaug tiek karte-
lių ir „Klevų alėjos“ antro puslapio 
„Lentvario kronikų“, kurias nese-
niai, ėjusias nuo 2006 12 30 „Delfi“ 
internete, kaip lentvariečių jautrų 
metraštį, nurašė – „komentarai 
nebeaktualūs, todėl nerodomi“. 
Vadinasi, ir darbo liaudis Lietuvoje 
jau tapo nebeaktuali, ji išsibars-
tė svetur ir dabar nacionaliems 
verslininkams pro ašaras teks 
samdytis kinus ar didžius slavus. 
Prisipažinkime: tai bus savotiška 
okupacija. O „Lentvario kronika“, 
remiama  Lentvario sąjūdiečio Pra-
no Vitkausko, miesto patriotės ir 
plunksnos žinovės Eglės Jasiukevi-
čienės, miesto seniūnijos atsakingų 
darbuotojų Vidos Brazionienės ir 
Rimos Buivydienės, o ir Lentvario 

tremtinių bei miesto šeimininkui, 
tremtinio sūnui Vytui Rukšėnui 
sakė tiesą ir, regis, nė kiek neme-
lavo. Ir anoks čia kronikos rinkėjo 
didvyriškumas, o tiesioginė-profe-
sinė-šventa pareiga, tarsi priesaika 
Vilniaus universiteto 1976 metų 
auklėtinio, kurį po kūrybinio-be-
centinio-darbelio atmetė „Lietuvos 
aido“ leidėjas Algirdas Pilvelis (11 
kronikų), o ir „Karšto komentaro“ 
(34 ) savininkė Giedrė Gorienė. Na-
tūralu. Nes! Daugelis leidėjų kra-
tosi fakto vidaus, kursai yra pas-
tebimas tik žurnalistų ne tiriančių 
patį faktą, o jame dalyvaujančių! 
Ko neprikiši „Vorutos“ leidėjui, 
kuris paviešino net kas iš tiesų esąs 
lenkų maršalas Juozas Pilsudskis. 
Tai kas tasai fakto vidus? Antai 
auga ąžuolas viduryje žalios girios. 
Tai faktas. Bet pasakykime Jums, 
„Lentvario kronikos“ aktyvistams 
ir kitiems, šiandien melą raštiškai 
vaikantiems už nemažoką pinigą, 
realią priežastį: aha, o kaip vadina-
si ir iš ko jis sudėtas to fakto-ąžuolo 
motoras, kuris gyvastį varo žaliam 
lapui, kabančiam medžio viršūnėje 
30 metrų aukštyje!? Tai ant to lapo 
ir rašykime tautišką tiesą, kokia ji 
bebūtų. Taip. Ir ne zuikių popieri-
nėms ir internetinėms redakcijoms, 
kurių vyriausiasis yra vilkas. Tar-
kime, vis raudonas. (Na, dėl svajos 

dar Lietuvoje ir Trakuose nesodi-
nama, tiesa?) Iš 68 „Klevų alėjos“ 
numerių, kur antrame puslapyje 
taškosi „Lentvario kronika“, išrin-
kome 4. 1. vienu metu į Lentvario 
seniūnijos pasimatymų salę susi-
rinko Trakų ir Lentvario galvoti 
piliečiai, jog pastatytų pirmą tiltą 
tarp dviejų Lietuvos valdančiųjų 
partijų (kairės ir dešinės). Pastatė. 
Ir laukia ten Vytauto Kubiliaus ir 
Algirdo Butkevičiaus susitikimų. 
2. „Lentvario kronika“ atskirai 
pasakojo apie Lentvario dvaro 
istoriją, kurią rinko Vytautas Ta-
lačka, bet vis vien minėtas dvaras 
neprižiūrimas jo savininko Lai-
mučio Pinkevičiaus, kuriam grafo 
rūmus pardavė Kęstas Daukšys, 
griuvinėja. 3. Prof. Vytautas Lands-
bergis esąs paskelbęs pareiškimą 
dėl apskritai partijų vystymo, kurį 
gali garantuoti tik jų vadų rotacija 
ir eilinių narių aktyvacija, beje, jų 
pačių. Ir galop 4 – „Klevų alėjos“ 
2012 09 07 pirmas numeris, o ir 
„Lentvario kronikos“ taip pat, kur 
pareiškimą ir savo eiles skelbia 
Lentvario Lietuvos partizanas Sta-
sys Kuodzevičius. Visi 4 čia ilius-
truoti kronikos vidiniai faktai val-
džios nesą pastebėti. Ir kitoniški. 
Tiek to. Nebaisu. Todėl šiandien, 
vyturiais pakilę virš mylimo Len-
tvario, įrašykime tokį negęstantį 
„Lentvario kronikos“ komentarą: 
„(...) nesvarbu Janukovič pasirašys 
ar ne su Putin sutartį, nes ukrai-
niečiai, nuo Bogdano Chmelnickio 
laikų ištvėrę „įvairų vadavimą“, 
tapo tautos garbės europietišku 
pavyzdžiu visoms posovietinėms 
respublikoms (...). Mirtinai sugriu-
vo stalininės ideologijos „tarybinis 
žmogus“, aišku, kalbantis rusiškai. 
Nuodingas mitas dar ir šiandien 
maišomas, vaizdžiai šnekant, į Jūsų 
stiprios kavos puodelius (...)“

Durys
Kalbėjome apie fakto vidaus 

reikšmę liaudies tiesai. Nuotrau-
koje – vieno daugiabučio namo au-
tomatinės lauko durys, iškritusios 
dėl plono metalo sukabinimo su 
vyriais. Tai gamintojų brokas – šio 
fakto juodo biznio vidus – priga-
minti masę durų, bet suvartoti 
kuo mažiau metalo. Antroje nuo-
traukoje – jau po remonto. Tai ir 
atverkime duris į visų Lietuvos 
faktų tikrovę. Pagal bet kurią kada 
ir kur nors leidžiamą kroniką nuo 
gilių viduramžių.

Antras 
pavyzdys

Tai privatus namas Bažnyčios 
gatvėje, labai įsiterpęs tarp dau-
giabučio. Galimas konfliktas. O 
jis ir buvęs. Ką norime pasakyti? 
Visiškas privatus jausmas nelabai 
draugaus su komunaliniu, taipogi 
vadinamu privačiu, nes jų skiriasi 
interesai, todėl privatininkai-pi-
lininkai Lentvaryje yra atskira 
respublika, tarkime, kaip „Narge-
liškės“. Ir tegu. Kol kas.

Lenkų vidurinės mokyklos 
išorė ir vidus

Ji pavadinta žymaus rašytojo 
pavarde. Renovuota ir oi, gražin-
ta. Gerai! Kas čia tokio? Paradinis 
įėjimas – lietuviškas (žiūrėkite 
nuotrauką), vidus – lenkiškas. 
„Ožul bialy i tak dale“, o reklaminė 
„lentelė“ labai prieštaringa. Patys 
paskaitykite, nuotraukoje matyti: 
„(...) statome Lietuvos ateitį.“ 
Duokdie!

Pagal žinomą posakį 
rytą skubančiam 

vairuotojui

Yra sniego – yra problema, nėra 
sniego – nėra ir problemos!!!

Daili Bažnyčios gatvė 
ir jos gyva eglutė

Po renovacijos Bažnyčios gatvė 
panašėja į Kauno Laisvės alėją. 
Ir ten – gyva Kalėdinė ir Naujųjų 
metų eglutė. Ji dar jauna, todėl 
išsitiesins ir bus simetriška.

Mūsų įmonės
Sėkmingai kirtę Geležinkelio 

pervažą naujojo Trakų kelio link, 
praleiskite posūkius į Sodų ir Pietų 
gatves – dešinę, trečias – Mokyklos 
gatvė – pasukite į dešinę, o už 
kokių 50 metrų, žinoma, į kairę ir 
po kokių 60 metrų atrasite vieną 
moderniausių autoservisų Lentva-
ryje. Tai informacija mūsų miesto 
svečiams, kuriems sugedo maši-
nos, o mes, lentvariečiai, tai gerai 
žinome, nes ten remontuojama su 
garantija.

Kronikos desertas:“(...) 
Tu apsisukai apie saulę dar sykį/ 
Tokiai apsukai ir toliau sveikas 
pasiliki! (...)
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Kaip išsaugoti Lentvario miesto želdinius?
Lentvario kultūros lobiai: nykstantis paveldas

*Puslapį remia  Spaudos, radijo  ir televizijos rėmimo fondasPrie Lentvario bažnyčios skvere augantys medžiai buvo iškirsti

Lentvario miestas garsus 
grafų Tiškevičių įkurta dvaro 
sodyba, ten iškilusiais dvaro 
rūmais ir kitais istoriniais 
pastatais bei garsaus prancūzų 
architekto Edouard Francois 
Andre suprojektuotu par-
ku. Apie šio dvaro sodybos 
statinių ir parko priežiūros 
problemas jau buvo ne kartą 
rašyta. Labai gaila, kad po 
gausių publikacijų rajono ir 
respublikinėje žiniasklaidoje 
niekas nesikeičia.

Nyksta istoriniai 
miesto želdiniai

Skaudu žiūrėti į pasaulinės 
reikšmės dvaro sodybos parko 
nykstančius želdinius ir ma-
žosios architektūros statinius. 
Bet nyksta arba sąmoningai 
naikinami ir kitose Lentva-
rio vietose augantys istori-
niai želdiniai. Daugelį metų 
Lentvario miesto gyventojai 
galėjo džiaugtis miestą puo-
šiančias atskirais medžiais, jų 
grupėmis ir net miesto daly-
je ošiančiais miško parkais. 
Didelį plotą užima pušynas, 
nusidriekęs nuo geležinkelio 
pervažos iki Kilimų gatvės. 
Tai didelis turtas ekologiniu 
požiūriu, nes brandus pušynas 
efektyviai apsaugo miestą nuo 
teršalų, patenkančių į atmosfe-
ros orą. Baugu įsivaizduoti šią 
miesto dalį be pušyno. Tuomet 
teršalai ir triukšmas sklistų į 
centrinę miesto dalį nuo ge-
ležinkelio ir nuo pagrindinių 
miesto gatvių, kuriose vyksta 
intensyvus eismas. Nors šis 
miško parkas labai svarbus 
miesto aplinkai, jau buvo ban-
doma jį sunaikinti. Pirmiausiai 
miško dalyje buvo ketinama 
statyti Lentvario miesto biblio-
tekos pastatą, o ten augančius 
šimtamečius maumedžius, 
klevus ir kitus medžius iš-
kirsti, tačiau protestuodami 
Lentvario miesto gyventojai 

privertė Trakų rajono valdžią 
atsisakyti šių planų.

Vėliau didžioji parko dalis 
buvo privatizuota ir kurpiami 
planai šiame miško parke sta-
tyti gyvenamuosius namus... 
Tačiau ir šiems planams pa-
sipriešino neabejingi miesto 
ateičiai lentvariečiai ir planai 
miške statyti namus buvo 
sužlugdyti. 

Planuoja mieste 
dar vieną parką

Bet ši miško parko dalis 
vėl sudomino Trakų rajono 
valdžią. Jau viešai kalbama 
apie naujo miesto parko kū-
rimą toje miško parko dalyje, 
kuri nebuvo privatizuota. Ši 
teritorija išliko, nes jau prieš 
dešimt metų buvo planuota čia 
įkurti parką. 

Trakų rajono savivaldybės 
užsakymu bendrovės „Traku-
va“ specialistai parengė būsi-
mojo parko projektą. Tačiau 
miesto žemės tvarkytojai šios 
teritorijos nepriskyrė miesto 
parkui.

Dabar vėl valdžia žada 
rengti naują parko projektą ir 
jo įgyvendinimą patikėti pri-
vačiam asmeniui... Nesunku 
įsivaizduoti, kas tokiu atveju 
liktų iš šio parko želdinių. 

Lentvario gyventojai su-
žinoję, kad prie Lentvario se-
niūnijos ketinama kurti naują 
miesto parką, sunerimo, nes 
gerai žino, kas vyksta šioje 
miesto dalyje vasaros sezono 
metu. Mato, kaip niokojami 
daugelį metų savivaldybės 
čia sodinti medeliai, todėl 
supranta, kas čia vyks pra-
retinus natūraliai augančius 
želdinius. Jeigu tuos darbus 
vykdys dabartiniai seniūnijos 
želdinių tvarkytojai, tai galima 
numanyti, kad bus iškirsti ir 
savivaldybės sodinti mede-
liai. Gyventojai klausinėja, 
kodėl savivaldybė neprižiūri 

ir netvarko istorinio F. E. An-
dre įkurto parko, o lėšas žada 
švaistyti kitam naujam parkui? 
Lentvariečiai svarsto, kad 
šis miško parkas galėtų būti 
tvarkomas, kaip, pavyzdžiui, 
Vingio miško parkas Vilniuje, 
kur jauku pasivaikščioti natū-
raliame miško parke.

Miesto želdinių 
naikinimas

Jau kalbama, kad kuriant 
naują parką daug želdinių rei-
kėtų iškirsti, o kaip Lentvario 
mieste kertami želdiniai, jau 
turime liūdnų pavyzdžių. Iš 
jų galima paminėti Lentvario 
miesto „Svajonėlė“ teritori-
joje be gailesčio iškirstas lie-
pas ir kitus sveikus medžius. 
Taip pat iškirstus istorinius 
medžius rekonstruojamose 
Geležinkelio, Bažnyčios ir 
Lauko gatvėse. Iškirstus me-
džius, augusius skverelyje prie 
Lentvario bažnyčios. Niekas 
nesirūpina, kad būtų atsodinti 
medžiai, iškirsti statant pasta-
tą, kuriame dabar yra įsikūrusi 
parduotuvė „Norfa“.

Šiose gatvėse miestą puo-
šiantys ir gyventojų sveikatą 
saugantys želdiniai buvo ker-
tami masiškai, tačiau nuolatos 
kertami ir pavieniai medžiai, 
kurie dar galėtų augti. Nema-
ža dalis medžių nukertama, 
nes yra pasenę ir ligoti, bet 
jų vietoje nesodinami nauji, 
todėl miesto želdiniai kasmet 
retėja. Tas pasakytina ir apie 
istorinę Lentvario Klevų alė-
jos gatvę, kur daugelį metų 
styro nukirstų klevų kelmai. 
Nors pagal šios gatvės klevų 
lapų piešinius buvo sukurtas 
Lentvario miesto herbas, nie-
kas nepasirūpina, kad šioje ga-
tvėje vietoje kelmų sužaliuotų 
lietuviški klevai.

Lietuviškų klevų turi Lie-
tuvos medelynai ir jie nedaug 
kainuoja, tačiau mūsų valdžia 

Klevų alėjos gatvėje styro klevų kelmai
Šiame Lentvario miesto miške buvo pla-
nuojama statyti gyvenamuosius namus

Rekonstruojant Bažnyčios gatvę šios liepos išliko, bet ir jas jau ketinta ne 
genėti, o nukirsti

Geležinkelio gatvėje buvo nukirstos ir išlakios liepos 

kažkodėl nusprendusi Lentva-
rio mieste sodinti tik iš užsie-
nio atvežtus želdinius. 

Kodėl jiems netinka lie-
tuviški želdiniai galima tik 
spėlioti. Prieš trejetą savaičių 
į Trakų rajono savivaldybei 

mūsų išsiųstus klausimus iki 
šiol atsakymo negavome, todėl 
negalime informuoti ir Lentva-
rio miesto gyventojų.

Kęstutis Petkūnas 
Autoriaus nuotr.
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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

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

Užs. Nr. 134

A. A  KVIETIMAS 
Jei turi problemų dėl alkoholio ir 

nori mesti gerti, ateik. Tik tu pats (pati) 
gali nuspręsti, ar nori turėti tai, ką mes 
turime. Mums buvo suteikta galimybė 
nemirti ir tapti blaiviais. 

Adresas: Bažnyčios g. 18, Lentvario 
klebonija, 2 aukšto salytė. Renkamės 
antradieniais 19 val. Tel. 8 607 60 356

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. 860�8�8�8 

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

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

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

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

Užs. Nr. 300

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

Užs. Nr. 201

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

Užs. Nr. 301

Konsultuoju teisiniais klausi-
mais. Parengiu ieškinius, atsi-
liepimus į ieškinius, apeliacinius 
skundus. Konsultuoju buhal-
terinės apskaitos ir finansinės 
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

Parduodu įdomios formos kak-
tusą. Kaina pagal susitarimą. 
Kreiptis tel. 8 615 25 365.

Užs. Nr. 306

Parduodamas 3 k. (67 kv. m.) butas 
Lentvaryje, Vytauto g. (rūsys, balko-
nas, plastikiniai langai, vaizdas į ežerą, 
99000 Lt). „Exclusivus nekilnojamas 
turtas“, mob. 8 650 69 007

Užs. Nr. 234

kurių pagalba buvo gilinamasi į mainų 
temą – patyčias. Užsiėmimus vedė tiek 
jaunuoliai, kiek jie sugebėjo pagal savo 
jėgas, tiek mokymų vadovas.

Pasibaigus mainams prasidėjo 
trečias projekto etapas: vertinimas 
bei gautų rezultatų sklaida. Šio etapo 

Įvyko tarptautinis projektas 
jaunimo rankomis

metu kiekviena šalis partnerė prista-
tinėjo įvykusius mainus savo šalyse. 
Taip pat supažindino su „Veiklus 
jaunimas“ programa, kuri finansavo 
visą projektą.

Tomas Davidovič

Atkelta iš 1 p.

PR

Kalėdinės nuolaidos –
 ir telefonams, ir ryšio paslaugoms

Norint pradėti nau-
dotis išmaniuoju telefo-
nu ir gaut iš jo naudos, 
reikia trijų dalykų: iš-
maniųjų telefonų už gerą 
kainą, pigių ryšio pas-
laugų ir gero 3G ryšio. 
Dabar gyventojai visus 
šiuos tris dalykus gali 
gauti „Tele2“ prekybos 
salone. 

Bendrovės 3G ryšys 
Lietuvoje yra antras pa-
gal dydį – jis dengia 70 
proc. šalies teritorijos, 
tad vartotojai gauna gerą 
mobiliojo interneto spar-
tą. O šventinės „Tele2“ 
nuolaidos leis paslau-
gomis naudotis pigiau 
bei išsirinkti patikusį 
išmanųjį telefoną ir sau, 
ir artimajam.

Pigesnės mobiliojo
 ryšio paslaugos

„Tele2“ klientai žino, kad jiems 
visuomet siūlome mažas kainas. Šven-
čių proga visomis reikalingomis ryšio 
paslaugomis vartotojai galės naudotis 
dar pigiau. Pasirinkus neribotų pokal-
bių ir SMS Lietuvoje planą „Pigiau“ 
bendrauti bus galima, kiek tik norisi, 
o sutaupytus pinigus skirti kalėdinėms 
dovanoms“, – sakė Daiva Matukienė, 
„Tele2“ prekinio ženklo vadovė. 

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

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 
telefone jiems kainuos 10 Lt/mėn., o 
daug naršantiems skirtas 5 GB pake-
tas – 29 Lt/mėn.

Šventiniu „Tele2“ pasiūlymu var-
totojai galės naudotis neterminuotai, 
kol patys nesugalvos pakeisti pasi-
rinkto plano.

Išmanieji už mažą kainą

Tarp visų Lietuvoje parduodamų 
„Tele2“ mobiliųjų telefonų jau dau-
giau nei pusę sudaro išmanieji. Jiems 
ir toliau sparčiai populiarėjant, „Tele2“ 
šiuos telefonus siūlo įsigyti už šventinę 
kainą ir  išsirinkti sau bei artimajam 
tinkamą modelį.

Mėgstantiems patogumą patiks 
stilingi „LG L7 II“ ir „Samsung S7560 
Galaxy Trend“. „LG L7 II“ išsiskiria 

Išmaniuosius telefonus „Tele2“ siūlo įsigyti už 
šventinę kainą

ypač jautriu ekranu, 8 megapikse-
lių kamera bei ilgai neišsenkančia 
baterija. 

„Samsung S7560 Galaxy Trend“ 
atitinka naujausias telefonų madas. 
Jame esantis 1 GHz procesorius ir 4 
colių įstrižainės ekranas leis patogiai 
naršyti mobiliajame internete. Varto-
tojai šiuos telefonus dabar gali įsigyti 
su kalėdine nuolaida: sumokėjus 
pradinę įmoką, „Samsung Galaxy 
Trend“ kainuoja nuo 15 Lt/mėn., „LG 
L7 II“ – nuo 17 Lt/mėn.

Ieškantiems išskirtinių dovanų, 
„Tele2“ siūlo rinktis iš bene geriausių 
„Samsung“ telefonų – „Samsung Gala-
xy S3“ ir „Samsung Galaxy S4“. 

„Samsung Galaxy S3“ yra modelis, 
grąžinęs kompaniją į mobiliųjų telefo-
nų olimpą. Šis išmanusis turi galybę 
funkcijų, kurias išbandyti bus ypač 
paprasta – keturių branduolių pro-
cesorius ir ilgai neišsenkanti baterija 
leidžia telefonu naudotis be trukdžių. 
Telefoną įsigyti dabar galima sumo-
kant pradinę ir mėnesio įmokas (nuo 
50 Lt/mėn.).

„Samsung Galaxy S4“ dažnai 
tituluojamas vienu iš geriausių te-
lefonų pasaulyje. 5 colių įstrižainės 
didelės raiškos ekranas, ypač greitas 
procesorius bei 13 megapikselių 
kamera leis įamžinti ir grožėtis gra-
žiausiomis švenčių akimirkomis. 
Švenčių proga „Tele2“ salonuose 
šį „Samsung“ modelį galima įsigyti 
mokant nuo 70 litų per mėnesį bei 
sumokėjus pradinę įmoką. 

Telefonus su šventine nuolaida 
galima įsigyti sudarant dviejų metų 
sutartį. Mėnesio įmokos už telefoną 
dydis priklausys nuo pasirinktos pra-
dinės įmokos ir telefono modelio.

Daugiau apie mobiliuosius te-
lefonus bei kitus kalėdinius „Tele2“ 
pasiūlymus galima sužinoti artimiau-
siame „Tele2“ salone arba nemokamu 
trumpuoju telefonu 117.

Užs.Nr.307

UAB „Statybų bazė“, UAB „Elektros 
pasaulis“, UAB „Vejonas“, kavinei 
„Lentvario svetainė“, taip pat geriesiems 
šventės padėjėjams Kristinai Gline-
vičienei, Aivarui Trainovičiui, Rimai 
Buivydienei, Vidai Brazionienei, Alinai 
Daudienei, Jolantai Kiudulienei.

Nuoširdžiai visus sveikiname su 

Įžiebimo šventė
šventėmis ir linkime Čarlzo Dikenso 
žodžiais „Laimingų, laimingų Kalėdų, 
kurios gali mus sugrąžinti į vaikystės 
dienas, senam žmogui priminti jo jau-
nystę ir nukelti keliauninką prie jaukaus 
židinio tyliuose namuose.“

Viktorija Šamatovičienė

Atkelta iš 1 p.


