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KALĖDINIAI RENGINIAI
	Gruodžio 14 d.		

17 val. kalėdinės eglutės šventė 
 Prie Lentvario senojo kino 

teatro (Klevų alėja 20)
Programoje: 

Trakų ugnies ir šokio studija 
„Čiutyta“;

Dainos Bilevičiūtės studijos 
programa;

„Snieguolė ir nykštukai“;
Fejerverkai

BAŽNYČIOS RENGINIAI
Gruodžio 15 d.	
šeštadienį 17 val. (lenkų k.) 

ir 18 val. (liet. k.) Rarotinės šv. 
Mišios, pasiruošimas šv. Kalėdų 
šventei. Turėsime svečių kunigų. 
Susitaikinimo Sakramentas (išpa-
žintis) nuo 16 val. 

Gruodžio  16 d.	
sekmadienį 10 val. (lenk. k.) ir 

12 val. (liet. k.) šv. Mišios, akcija 
„Gerumas mus vienija“. Rinksi-
me aukas „Caritui“. 

Bebrai graužia parko želdinius
Garsiajai grafo Tiškevičiaus dva-

ro sodybai – pavojus po pavojaus. 
Neseniai spaudoje buvo skelbta 
apie ardomas ir vagiamas šio dvaro 
buvusių arklidžių sienų plytas, iš 
dvaro vandens malūno vagiamas 
plytas, apie vandalų niokojamus 
dvaro rūmus...

Dvaro teritorijoje nesustabdo-
mai plinta pavojingi žmonių svei-
katai introdukuotieji augalai – Sos-
novskio barščiai. Jeigu nebus imtasi 
efektyvių šių augalų naikinimo 
priemonių, netrukus taps pavojin-
ga lankytis šiame pasaulinio garso 
dvaro parke, kurį projektavo garsus 
prancūzų landšafto architektas Edu-
ardas Fransua Andrė. 

Šiame parke nuolat retėja želdi-
niai. Dar per sovietmečiu rengtas 
vadinamas parko tvarkymo talkas 
buvo masiškai kertami neva ne-
vertingi krūmai, taip pat reti parko 
kūrimo metu sodinti medžiai ir 
dekoratyviniai krūmai. Dauguma 
nukirstų želdinių atžėlė, bet vėliau 
per talkas vėl buvo iškirsti, pavyz-
džiui, parko centre augę atvežtiniai 
riešutmedžiai. Be gailesčio buvo 
iškirsti savaime augę jauni ąžuolai, 
uosiai, liepos. Nemažai parke me-
džių nukirto vietiniai gyventojai  
malkoms. Kai kurie kirtėjai buvo 
išaiškinti ir nubausti. 

Daug medžių išvertė arba nu-
laužė siautusios vėtros, nemažai 
eglių nudžiuvo užpultos kenkėjų. 
Nors per daugelį metų parkas 
praretėjo, nauji medeliai nebuvo 
sodinami.

Apie Lentvario seniūnijos dar-
buotojų pastangas retinti miesto 
želdinius jau buvo rašyta. Jie šiais 
metais retino želdinius ir prie 
gatvės, tarp Lentvario didžiojo ir 
mažojo ežerų, šalia bendrovės „Kili-
mai“. Dabar, po seniūnijos kirtimų, 
likusius medžius jau puola bebrai. 
Tad, jeigu šie graužikai nebus iš-
gaudyti, jauki, želdynų gaubiama 
gatvelė praras savo grožį ir istorinę 
vertę.

Bebrai – didelė nelaimė parko 
želdiniams, nes jie nugraužia ne tik 
krūmus ir jaunus medelius, bet ir 
nuverčia storiausius ir labai vertin-
gus medžius. Prieš septynetą metų 

Bebrai jau doroja medžius 
parko teritorijoje

Laimutis Pinkevičius į savo dvarą 
neatvyko net ir kviečiamas

Trakų rajono savivaldybės 
administracijos Statybos ir ūkio 
plėtros skyriaus specialistė statinių 
priežiūrai Danutė Vasiliauskaitė 
rašė ne vieną registruotą laišką Len-
tvario dvaro savininkui Laimučiui 
Pinkevičiui, kuriam grafų Tiškevi-
čių neogotikinius rūmus pardavė 
Kęstutis Daukšys. Atsako jokio. 
Vienas laiškas net grįžo pareigingai 
siuntėjai.

Paskutinis šios sąžiningos tar-
nautojos ofi cialus laiškas L. Pinkevi-

čių prie minėtų rūmų i pasimatymą 
kvietė š. m. gruodžio 11 d. Savinin-
ko kantriai laukė D. Vasiliauskaitė, 
to paties savivaldybės skyriaus vyr. 
specialistas Valdemaras Valenta 
ir Lentvario seniūnijos vyriausioji 
specialistė Vida Brazionienė, tačiau 
jis nepasirodė. Susirinkusieji matė 
tik merdinčius rūmus lyg miesto 
našlaitį.

Jonas Počepavičius
Vidos Brazionienės nuotr.

Šios nuotraukos pateikiamos, kad apsilankytumėte ir dar rūsčiau tai pamatytumė-
te bei asmeniškai į pasimatymą dvaro poną pakviestumėte ir kad jam aplaidumą 
Lentvario istorijai primintumėte

2012 m. gruodžio 18 d. 18 val. 
Bažnytinio paveldo muziejuje ati-
daroma nauja paroda „Atraskime 
savąjį paveldą: Lentvario bažnyčia 
ir jos dekoras 1905–1943“. Ji su-
pažindins visuomenę su Vilniaus 
pašonėje esančiu savitu ir įdomiu 
kultūros paminklu. Lentvario baž-
nyčia yra vertingas XX a. istorizmo 
architektūros ir dailės paminklas, 
bet už parapijos ribų ji beveik 
nežinoma. Bažnyčios istorinės ir 
meninės reikšmės dar nėra tinkamai 
įvertinę net specialistai – kultūros 
istorikai, architektūros ir dailės 
tyrinėtojai. 

Parodos centre – 
Lentvario bažnyčia

Kaupdamas liturgijoje nebenau-
dojamus bažnytinius reikmenis, Vil-
niaus Bažnytinio paveldo muziejus 
perėmė iš Lentvario parapijos ver-
tingą liturginės tekstilės kolekciją, 
keletą metalo dirbinių ir dailės kūri-
nio statusą turinčius dokumentus – 
bažnyčios architektūros ir dekoro 
projektus. Tyrinėjant rinkinį, iškilo 
nauji faktai, leidžiantys išsamiau 
rekonstruoti Lentvario šventovės is-
toriją, suteikiantys papildomų žinių 
apie bažnyčios fundatoriaus grafo 
Vladislovo Tiškevičiaus (1865–1936) 
ir kitų Lentvario parapijiečių veiklą, 
Vilnijos bažnytinės dailės istoriją. 
Medžiagą išanalizavo ir apibendri-
no dailės istorikės prof. dr. Giedrė 
Jankevičiūtė, dr. Dalia Vasiliūnienė 
ir muziejininkė Rita Pauliukevičiū-
tė. Jų tyrimo rezultatai skelbiami 
parodos kataloge.

Ir eksponatai, ir jų atnešta infor-
macija prašyte prašėsi paviešinami 
dar ir dėl to, kad skatina mintimis 
stabtelėti ties kaskart atsinaujinan-
čia lietuvių ir lenkų sugyvenimo 
Vilniaus krašte tema. Šiuo požiūriu 
įsidėmėtinos bažnyčios dekoro atsi-
radimo aplinkybės: šventovės vidus 
buvo išpuoštas 1942–1943 m. – pa-
čiame Antrojo pasaulinio karo bai-
sume – lenkų kilmės menininkams 

Tarptautinio turnyro 
prizininkas

Š .  m . 
g r u o -
džio 8 d. 
V i l n i a u s 
kultūros, 
pramogų 
ir sporto 
rūmuose 
vyko jau 
š e š t a s i s 
tarptauti-
nis memorialinis Dr. Pranciškaus 
Eigmino vardo jaunių SAMBO 
turnyras. Jame trečiąją vietą iško-
vojo Lentvario Motiejaus Šimelionio 
gimnazijos 8 a kl. mokinys Nor-
mantas Stimbirys (treneris Marius 
Šokaitis). Sveikiname!

Evelina KISLYCH
Mariaus Šokaičio nuotr. 

Gruodžio 15 d. 12 val. 
organizuojama akcija „Saugok 
mišką ir per Kalėdas“ Varnikų 
kaime, Lentvario girininkijoje. 
Per ją bus papildomos ėdžios 
gyvūnams, pakabinamos lesyklė-
lės, valomas Varnikų pažintinis 
takas. Svarbiausias akcentas – ka-
lėdinės eglės puošimas miške.

Lauks kareiviška košė 
ir arbata.

Kultūros paveldas

Dekoruotas bažnyčios vidus
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Europos Parlamentas ir Taryba 
2012-us metus paskelbė Europos vy-
resnio amžiaus žmonių aktyvumo ir 
kartų solidarumo metais. Lietuvoje 
organizuota akcija „Senėjimas kvie-
čia veikti“. Lentvario pensininkų 
bendrijos „Bočiai“ nariai šia akcija 
vadovaujasi jau ketverius metus. 
Jų tikslas – būti aktyviais, judėti, 
šypsotis, nepasiduoti laiko tėkmei 
bei įvairioms negandoms, ben-
drauti, linksmai įveikti amžiaus 
sutrikimus.

Lentvaris neturi baseinų, įvairių 
centrų, SPA, tad „Bočiai“ veikia pa-
gal turimas galimybes. Kiekvieno iš 
jų pomėgiai skirtingi: vieni mėgsta 
pasivaikščiojimus, kiti mina dvira-
čių pedalus, treti šoka, dainuoja, 
skaito, mokosi kompiuterinio raš-
tingumo. Bendrijos nariai klausosi 
paskaitų apie sveiką gyvenseną, 
mitybą, vaistažolių naudą, alter-
natyvius gydymo būdus, saviugdą 
ir kt. Kartu su sveikatos klubu 
„Šaltinis“mankštinasi, mokosi jo-
gos, kvėpavimo, meditacijos, juoko 
terapijos. „Bočiams“ smagu šokti 
linijinius šokius, neleisti sąnariams 
stingti. Tie, kuriems patinka daina, 
plaučius ir širdį treniruoja ansam-
blyje „Klevynė“ ir tremtinių chore 
„Viltis“.

Bendri suėjimai, išvykos, va-
karonės, arbatos puodelis gerina 
nuotaiką, taip pat ir sveikatą – ne-
bėra laiko sėdėti prie gydytojų ka-

Linksmas senelių gyvenimas
(pagal E. Taunytę „Laimingas senelių gyvenimas“)

Bendrijos „Bočiai“ ir sveikatos klubo „Šaltinis“ nariai kultivuoja jogos pratimus

binetų, aimanuoti dėl materialinių 
nepriteklių. „Bočiai“ visada jaučia 
tarpusavio draugišką pagalbą bei 
supratimą. Jiems malonu bendrauti 
su vaikais, iš jų pasisemti energi-
jos. Bendri renginiai su darželio 
„Šilas“ vaikais, pradinės mokyklos 
mokiniais, Lentvario vaikų dienos 
centro „Akimirka“ auklėtiniais labai 
nuotaikingi, nuoširdūs, teikiantys 
daug gerų emocijų.

Į savo organizuojamus rengi-
nius bendrijos nariai visada kviečia 
miesto gyventojus (tereikia sekti 
skelbimus). „Bočiai“ apgailestauja, 
kad daugelis gyventojų pasyvūs, 
abejingi, „sportuoja“ prie televi-
zoriaus, keliaudami į ambulatoriją 
ar į aludę, todėl maloniai kviečia, 
ypač vyrus, prisijungti prie jų, šokio 
ritmu pabėgti nuo infarktų ir insul-
tų, linksmai ir su šypsena keliauti 
tuo keliu, vadinamu senatve. Na, 
o jaunesniems bendrijos nariai nori 
priminti: „Tu žilam padėk keliauti, 
/ Panešėk jam naštą. / Pats prieisi 
pagaliau / Tą senatvės kraštą.

„Bočiai“ kviečia į adventi-
nę popietę „Kalėdų belaukiant“ 
gruodžio 16 d. 13.30 val. Lentvario 
parapijos namuose.

Kristina Užumeckienė,
Lietuvos pensininkų sąjungos 

„Bočiai“ Lentvario 
bendrijos pirmininkė

Jono Počepavičiaus nuotr.

Maironiškas ruduo tęsiasi 

Šiais metais švenčiame Maironio 
150 metų sukakties jubiliejų. Poeto 
kūryba paliko ženklų pėdsaką, todėl 
nepailstame apie jį kalbėti ir skaityti 
eiles.

Spalio pabaigoje buvo organizuota 
popietė „Maironiškas ruduo“, kurioje 
dalyvavo miesto mėgėjų meno kolek-
tyvai bei skaitovai, o lapkričio 27 d. 

lentvariečiai vėl buvo pakviesti dar 
kartą pabūti su poetu literatūrinėje-
muzikinėje popietėje „Pabūkime su 
Maironiu“. Lentvario Motiejaus Šime-
lionio gimnazijos mokytojų Eugenijos 
Markauskienės bei Eugenijos Aliuko-
nytės kurtoje programoje  vyresnių kla-
sių gimnazistai deklamavo poeto eiles, 
merginų choras dainavo kiekvienam 

Maironio eilės skambėjo keliomis kalbomis

lietuviui  žinomas ir brangias dainas. 
Poeto eiles deklamavo ir kitomis kal-
bomis – lenkų, rusų, anglų, vokiečių ir 
net gestų. Tai ypač sudomino popietės 
žiūrovus, kurie buvo atėję iš rusų bei 
lenkų mokyklų – I ir H. Senkevičiaus 
vid. mokyklų. Tai dar kartą įrodo, kad 
poezija gali sujungti  įvairias tautas 
bei įvairius bendruomenės socialinius 
sluoksnius.

Gražus ir nepakartojamas Mairo-
nio žodis, susipynęs su muzika, lydėjo 
visą popietės laiką.

Popietės organizatoriai – Trakų r. 
kultūros rūmų Lentvario padalinys bei 
M. Šimelionio gimnazija.

Viktorija Šamatovičienė,
Trakų rajono kultūros rūmų 

Lentvario padalinio administratorė
Autorės nuotr.

Mokyklos biblioteka – 
erdvė kritiniam mąstymui ugdyti

Š. m. spalio pabaigoje į Ugdymo 
plėtotės centro, įgyvendinančio pro-
jektą „Mokyklų bibliotekų darbuotojų 
kompetencijos tobulinimas, taikant 
šiuolaikines priemones“, kvietimą 
teikti paraiškas su inovatyviomis 
idėjomis atsiliepė ir visuomeninės 
jaunimo organizacijos „Lentvario 
parko renesansas“ nariai – Povilas 
Plūkas ir Irma Stadalnykaitė. Jie patei-
kė pasiūlymą „EKM: erdvė kritiniam 
mąstymui“, kuris projekto valdymo 
grupės narių buvo įvertintas kaip 
vienas iš septynių geriausių. Lapkričio 
9 d. Ugdymo plėtotės centras savo 
tinklalapyje paskelbė informaciją, kad 
kitos šešios idėjos bus įgyvendinamos 
Klaipėdos rajono Vėžaičių pagrin-
dinėje mokykloje, Trakų Vytauto 
Didžiojo gimnazijoje, Kaišiadorių ra-
jono Žiežmarių mokykloje-darželyje, 
Anykščių rajono Troškūnų Kazio In-
čiūros vidurinėje mokykloje, Alytaus 
„Drevinuko“ mokykloje-darželyje 
ir Kauno technologijos universiteto 
Vaižganto progimnazijoje. 

„EKM: erdvė kritiniam mąsty-
mui“ veiklos bus vykdomos Lentvario 
Motiejaus Šimelionio gimnazijoje 
keturis mėnesius. Taigi 2012 m. gruo-
dį–2013 m. balandį gimnazijoje bus 
siekiama ugdyti mokinių bendrąsias 
kompetencijas, ypatingą dėmesį 
skiriant kritiniam mąstymui ir akty-
viam dalyvavimui bendruomenės 
gyvenime, netradiciškai išnaudojant 
bibliotekos erdvę. Visi žino, kokias 
funkcijas įprastai atlieka mokyklų 
bibliotekos, mokiniai čia ateina nebe-
sitikėdami atrasti naujų dalykų – pa-
siima medžiagą, reikalingą tolesniam 
jų tobulėjimui savarankiškai ar per 
pamokas, ir tiek. Tačiau „EKM: erdvė 
kritiniam mąstymui“ padės bibliote-
kos darbuotojams aktyviau įsitraukti 
į asmenybės ugdymo procesą, atras 
naujų jų veiklos galimybių. Biblio-
tekoje bus plėtojamos neformaliojo 
ugdymo ir švietimo pagalbos veiklos. 
Žinoma, nebus užmirštos ir knygos, 
tik darbas su jomis bus kiek kitoks. 

Švietimo programose yra numa-

tyta tobulinti moksleivių kritinį mąs-
tymą bei skatinti aktyvų dalyvavimą, 
tačiau praktikoje tai labai silpnai įgy-
vendinama. Šiais laikais, kai skęstame 
dideliame informacijos sraute, kai 
mūsų pažangioji visuomenė nuolat 
susiduria su socialinėmis, politinėmis, 
ekonominėmis problemomis, būtina 
mąstyti kritiškai, kad galėtumėme 
jaustis visaverčiais visuomenės, ben-
druomenės nariais, kad į pasaulį 
žvelgtume objektyviai ir jis mūsų ne-
gąsdintų. Kritinio mąstymo ugdymui 
ypatingą įtaką turi erdvė, moksleivio 
ir mokytojo arba mokymosi padėjėjo 
tarpusavio santykiai, naudojami mo-
kymosi metodai ir priemonės. „EKM: 
erdvė kritiniam mąstymui“ sukurs 
erdvę ir pasiūlys metodų, padėsiančių 
mokiniams stiprinti kritinio mąstymo 
gebėjimus. Idėjos įgyvendinimo metu 
bus remiamasi neformaliajame ugdy-
me naudojamomis priemonėmis ir 
vertybiniais principais. Paminėtinos 
tokios veiklos ir metodai kaip į Euro-
pos Tarybos jauno žmogaus teisių ug-
dymo programą (Council of Europe’s 
youth programme on human rights) 
įtraukta „gyvoji biblioteka“, kūrybinis 
rašymas, lobio ieškojimas su GPS im-
tuvu  (geocaching) ir kt. „Dirbsime su 
mokiniais, bibliotekos darbuotojais, 

mokytojais, mokyklos administracija, 
žinoma, neužmiršime ir Lentvario 
bendruomenės. Juk svarbu, kad idėja 
turėtų tęstinumą. Svarbu, kad kuo 
daugiau jaunų žmonių jaustųsi ben-
druomenės dalimi kartu išsaugodami 
ir savo individualumą, suvoktų, kiek 
daug dalykų nuo jų priklauso“, – sakė 
vienas iš idėjos įgyvendintojų. Taip 
pat jis pabrėžė: „Neversime mokinių 
ateiti į biblioteką, tai mes ateisime pas 
juos su savo pasiūlymu, būsime lanks-
tūs, analizuosime mokinių poreikius 
– juk svarbiausia atrasti geranorišką 
santykį su jais ir būti naudingiems.“ 

Lapkričio 30 d. idėja buvo prista-
tyta Lentvario dvaro sodybą ir parką 
bei gimnazijos biblioteką aplankiu-
siems seminaro „Youth Inn. You(th) 
better learn here“ dalyviams. „EKM: 
erdvė kritiniam mąstymui“ įgyven-
dintojus nudžiugino, kad seminaro 
dalyviai atrodė itin susidomėję bū-
simomis veiklomis ir netgi pateikė 
pasiūlymų, padėsiančių užtikrinti 
darbo rezultatyvumą.      

	
Visuomeninės jaunimo 

organizacijos „Lentvario parko 
renesansas“ informacija

Motiejaus Šimelionio gimnazijos 
bibliotekos nuotr.

Seminaro „Youth Inn. You(th) better learn here“ dalyviai Lentvario Motiejaus 
Šimelionio gimnazijos bibliotekoje 

šie aštriadančiai, Lentvario parke 
iškasę urvą upelio užtvankos pyli-
me, nukreipė parko upelio vandenį 
kita kryptimi. Vandens srovė nu-
plovė didelę dalį užtvankos. Daug 
drebulių, gluosnių bebrai sunaikino 
ežerėlyje šalia geležinkelio stoties.

Lentvario medžiotojų klubo 
vadovas Algis Tubinis, paklaustas, 
kaip medžiotojai galėtų padėti apsi-
ginti nuo miesto želdiniams pavojų 

Bebrai graužia dvaro želdinius
keliančių graužikų, teigė, kad mies-
to teritorijoje medžioti bebrus reikia 
Trakų rajono policijos komisariato 
leidimo, o prašymą policijai turėtų 
parašyti Lentvario seniūnas.

Pasak A. Tubinio, bebrus, kurie 
gyveno ne miesto teritorijoje, jie 
praėjusiais metais medžiojo.

Kęstutis Petkūnas
Autoriaus nuotr.

Atkelta iš 1 p.

Valų kaimo gyventojai 
važiuoja atnaujintu keliu

Lentvario seniūnija perėmė 
savo žinion atnaujintą 1,2 km kelio 
dalį, vedančią į Valų kaimą nuo 
Trakų rajono ribos. Gruodžio 3 
dieną suremontuotą kelią rango-
vas – UAB „Akordas 1“ – perdavė  
prižiūrėti seniūnijai. 

Atliktus kelio rekonstravimo 
darbus apžiūrėjo Trakų rajono 
savivaldybės administracijos di-
rektorė Asta Kandratavičienė, 
Lentvario seniūnas Vytas Ruk-
šėnas, savivaldybės Statybos ir 
ūkio plėtros vedėjas Romualdas 
Zviagin bei šio skyriaus specia-
listai, Lietuvos automobilių kelių 
direkcijos atstovai, Valų kaimo 
bendruomenės nariai. Buvo paste-
bėta, kad kai kuriose vietose, kur 
status šlaitas, dar reikės įrengti 

papildomus atitvarus, be to, nu-
matyta pagerinti įvažiavimo į 
kaimo keliukus prieigas. 

UAB „Akordas 1“ kelią re-
konstravo per metus. Jis buvo 
išplatintas, išasfaltuotas, pastatyti 
atitvarai, jo pakraštyje įrengtas 
pėsčiųjų bei dviračių takas. Kol 
vyko kelio rekonstrukcija, Valų 
kaimo bendruomenės nariai turėjo 
važiuoti apylanka, tačiau buvę ne-
patogumai jau praeityje. Iki 2014 
metų bus baigtas rekonstruotas 
visas – 2,6 km kelias iki sankryžos 
iki Stirnių.   

Sigita Nemeikaitė,
Trakų rajono savivaldybės

 viešųjų ryšių specialistė

ir parapijos klebonui artimai ben-
dradarbiaujant su lietuviška akcine 
bendrove „Statyba“. Ta pati garsaus 
Vilniaus dailininko Jurgio Hopeno 
vadovaujama dailininkų grupė, 
tarpininkaujant tam pačiam ran-
govui, baigusi darbus Lentvaryje, 
ištapė Perlojos bažnyčią. Jos dekore 
gausu lietuviško patriotizmo mani-
festacijų. Be abejo, Lietuvos heraldi-
niai simboliai ir Vytauto Didžiojo 
atvaizdas tarp religinio turinio 
kompozicijų buvo įterpti pagei-

daujant užsakovams, bet tikėtina, 
kad karo metų sąlygomis ir lenkų 
tautybės užsakymo vykdytojams 
šie motyvai įgijo išskirtinę prasmę 
bei svarbą, teikė išsivadavimo viltį 
kaip perlojiečiams. Taigi Lentvario 
ir Perlojos bažnyčių dekoro istoriją 
galime skaityti ir kaip pasakojimą 
apie lenkų ir lietuvių vaisingą 
bendradarbiavimą XX a. viduryje, 
skatinantį pakoreguoti iki šiol gajus 
įsitikinimus apie sunkiai įmanomą 
šių dviejų tautinių grupių darnų 

sugyvenimą Vilniaus krašte.
Parodos pagrindą sudaro Vil-

niaus arkivyskupijos Bažnytinio 
paveldo muziejaus eksponatai. 
Ekspoziciją papildo fotografijos iš 
Varšuvos nacionalinio muziejaus 
ir Torunės Mikalojaus Koperniko 
universiteto bibliotekos rinkinių.
Paroda veiks 2012 12 18–2013 03 05.

Bažnytinio paveldo 
muziejaus informacija

Juozo Vercinkevičiaus nuotr.

Parodos centre – Lentvario bažnyčia

„Lentvario parko renesanso“ projektas – tarp geriausiųjų

Kultūros paveldas

Atkelta iš 1 p.
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 Užs. Nr. 75

Savanorių pr. 247, Vilnius, prie                                                                                                                              
Dirbame I-VII 7.30-19.00      Informacinis telefonas  +370 659 11 117      www.arkorama.lt

„ Graphite “   ir  
„ Power Craft  “ elektriniams   

darbo   įrankiams

-30%

-30%

MP ir PVC  vidaus 
dailylentėms

1 m
30 x 30 cm

1 m
46,2 x 46,2 cm

29,98

19,99

19,99

9,99

1 vnt.

automatiniu sifonu,

sistema su 2

90 x 90 cm

898,00

599,-

1 vnt.
Horizontalus

mechanizmas 3/6 l

229,00

169,-

49,99
299,00

1 vnt.

299,00299,00299,00299,00299,00299,00299,00299,00299,00299,00299,00299,00299,00299,00299,00

158,- 49,9949,9949,9949,9949,9949,9949,9949,99

1 vnt.

Sensorinis 
109,00 Lt - 74,98 Lt

6310

29,98

22,99

Klevų alėjoje, kurią grafai Tiškevi-
čiai ištiesė (apie tai pasakojo Vytautas 
Talačka savo istoriniame cikle „Len-
tvario dvaras“), tarp savo neogotikinių 
rūmų ir geležinkelio stoties, šalia par-
duotuvės „Iki“, buvusiame „Kaitros“ 
gamyklos bendrabutyje, yra įsikūrusi 
UAB „Šeimos medicinos klinika“. Tai 
rimta alternatyva nuo sovietų laikų vei-
kiančiai gydymo įstaigai Lauko gatvėje. 
To miesto rajono gatvėse vis daugiau 
pasirodo lentvariečių, savo sunkią 
eiseną patikėjusių senatvės lazdai ir  ly-
dinčiam šunaičiui. Jie senoliams atstoja 
lyg ir ištikimybę, kurią žmonės pavertė 
pinigėliais. Liūdnokas vaizdelis, bran-
gūs kaimynai, tiesa? Paprastai jų lėta 
kelionė baigiasi maisto parduotuvėje 
už keletą litų arba atskira lėta eisena į 
čia paminėtą kliniką, tik be šunelių, nes 
keturkojai laukia namučiuose ir neretai 
iš liūdesio komunaliniuose buteliuose 
labai pažeidžia griežtą, bet neveikiantį 
triukšmo įstatymą.

Sveikatos namuose pasitinka 
besišypsantys veidai

„Šeimos medicinos klinika“ ne sykį 
pakeitė greitąją pagalbą, todėl buvo se-
niai būtina bent pensininkams. Klinikoje 
darbuojasi 8 specialistai, veikia 6 kabine-
tai. Čia gydomi nelemti senatvėje dažnai 
niekšingai geliantys dantys, jei reikia, 
jie pašalinami, o vėliau protezuojami, 
fiksuojamos skubios kardiogramos, 
atliekami kraujo tyrimai, atskirai pro-
statos ir kiti. Čia yra ir atskiras kabinetas 
tik moterims, kur triūsia kvalifi kuotas 
ginekologas.

Bene daugiausiai medicinos pa-
galbos funkciją vykdo terapeutė Aušra 
Vainauskaitė ir jos asistentė medicinos 
seselė Irena Jarmalovič. Jaukiame 
procedūrų kabinete, kur dažniausiai 
veikia nelabai maloni adata, tarkime, 

sminganti į rankos veną, visada pama-
tysime to vykdytoją nuoširdžią, jauną 
ir diplomuotą medicinos seselę Lilijaną 
Jaruševičienę. Kliniką administruoja 
Dalia Milevičienė.

„Šeimos medicinos klinikoje“ paci-
entų netrūksta, užregistruota 2715. Ne-
retai ne juokais pasimetę ir kiek piktoki 
savo likimu ligoniai globos sulaukia iš 
jaunų ir jautrių klinikos medikų, tai 
pagyvenusiems padidina tikėjimą grei-
tesniu pagijimu, apie tai byloja ir vieša 
pageidavimų knyga, kurioje maždaug 
90 procentų – dalykiškos padėkos ir 
šiek tiek neaiškaus nepasitenkinimo 
raštelių.

Jonas Počepavičius
Autoriaus nuotr.

Medicinos seselė Lilijana Jaruševičienė 
darbo kabinete

Miesto baltas 
drabužis

Jis gražiai atrodo miesto laukymėse, 
tinka slidėms ir vaikučių rogutėms, 
bet gatvėse tampa slidus ir pavojingas, 
ypač Klevų alėjoje riedantiems automo-
biliams.

Lentvario seniūnijoje yra 25 kaimai, 
o mieste – 80 gatvių, todėl sniego valymo 
ir barstymo darbams Trakų rajono savi-
valdybė kasmet skiria nemažai lėšų. Šią, 
dar nežinome kokią, bet gruodį jau itin 
sniegingą, žiemą miesto keliais rūpinsis 
UAB „Trakų paslaugos“, o seniūnijos 
kaimo kelius, kurių bendras ilgis 62 ki-
lometrai, valys ir barstys UAB „Račkūnų 
komercija“. Visi šie darbai bus derinami 
su Lentvario seniūnu Vytu Rukšėnu.

Jadvyga Baranauskienė,
Lentvario seniūnijos vyriausioji specia-

listė ir „L. K.“ korespondentė

Statinys tvora aptvertas,
Praeities storos net vertas:
Buvę čia vaikų darželis,
Mokykla net su krepšeliais.
O dabar be medžių, krūmų,–
Ateities blizgės gražumas.
Bet šiūkšlynų daug dar matos
Lyg tvirtovių kazematuos...

Vyrai dažė vidų, lauką,
Prakaitą ir žiemą braukia.
Gi, ta vasara trumputė
Lyg mergiotiška bliuskutė,
(Kuri kūno nepridengia –
Seksualią rodo bambą).
Šis remontas – toks dalykas,
Kalba, – tęsis lig Velykų.

O kad turto neišvogtų,
Šiūkšlių vėjas nenešiotų,
Nestatytų kiškiams kilpų
Ar betono nebepiltų
(Kaip, kad pernai čia padarė –
Krizius pranešė–Lentvaris).
Tad paploję jam katučių –
Įkalbėjom sargu būti...

Dar Klevų alėjoj likęs 
Restoranas be registrų,
Jis be vardo ir be sienų
Veikia vasarą ir žiemą.
Sako, – jo neregistruoja,
Vardo jam nesugalvoja.
Krizius vardą siūlo rimtą,
Nepamiršk jo: „Dar po šimtą“.
Paskubėk, kol sausas kelias
Ir ištuštinki „čerkelę“...
O po to ir antrą, trečią...
Ir už uošvę, ir už pačią...
Tik kai kojos tau sulinks,
„Čeverykams“ bus amin...

	Juozas Miglinas

Krizijus Lentvaris-Geras
kiemo sargu pasidarė

Tausodamas gamtą sutaupysi
Gruodžio 21 dieną nuo 14 va-

landos visoje Lietuvoje miestų ir 
miestelių centrinėse aikštėse planuo-
jama vietos gyventojams nemokamai 
dalinti eglių šakas. 

VĮ Trakų miškų urėdija minėtą 
akciją vykdys Trakuose aikštėje prie 
kultūros rūmų, Lentvaryje aikštelėje 
prie seniūnijos bei Vilniuje Katedros 
aikštėje. Eglių šakas nemokamai 
dalins miškų urėdijos darbuotojai. 
Ši akcija nėra paprastas aprūpinimas 
šakomis, o kvietimas visuomenę 
susimąstyti apie gamtos išsaugojimą, 
paliekant augti eglutes miške. 

Trakų miškų urėdijos informacija

Įmonės
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Užs. Nr.  11

• Gamybinių ir administracinių 
patalpų nuoma;

• Elektros instaliacijos montavimo 
darbai, matavimai;

• Prekyba elektros, santechni-
kos, statybinėmis medžiagomis, 
įrankiais, sodo, buities prekėmis 

parduotuvėje „Eniras“, 
Vokės g. �, Lentvario m.

Kęstučio g. 1, LT-25124 Lentvaris 
Tel. 8 (528) 28 468, faksas 8 (528) 28 
286. Parduotuvės tel. 8 (528) 29 041, 

el. paštas eniras@iti.lt

Parduodamos malkos (beržo, juo-
dalksnio, ąžuolo, skaldytos, kaladė-
lėmis, rąsteliais), atraižos (lapuočių, 
spygliuočių). Atvežimas nemoka-
mas Jums patogiu laiku. 
Tel.: 8 678 34 328, 8 608 31 653

Užs. Nr. 13

Mobiliu juostiniu gateriu koky-
biškai pjauname medieną Jūsų 
pasirinktoje vietoje. Dirbame su 
trifaze ir benzinu. Kokybę ir gerą 
kainą garantuojame!!!
Tel. 8 603 97 608

Užs.Nr. 19 

L.e.p. redaktorė Auksė Kekytė

BRANGIAI PERKAME MIŠKĄ (gali 
buti išverstas vėjo). ATSISKAITO-
ME IŠ KARTO. TEL. 8 659 99 9�9

Užs.Nr.40

Perku mišką su žeme. Atsiskaitau iš 
karto Jums patogiu būdu. Gali būti 
įkeistas, areštuotas. 
Tel. 8 641 91 193

Užs. Nr. 43

U
žs

. N
r. 

51

Užs. Nr. 52

Brangiai superkame 
juodųjų ir spalvotųjų 

metalų laužą. 
Dauagiau kaip � tonas galime 

išvežti, esant reikalui 
demontuojame, pjaustome. 

Kęstučio g. 1 M, Lentvaris. 

Tel.: 8 619 50 106, 
(8 5�8) �1 01�

Reklama

Konkursas!!!
Laikraštis „Klevų alėja“ skelbia 

gardžių šventinių patiekalų konkursą
 „ŠVENTINIS STALAS“

Kviečiame dalyvauti visus, kurie mano, jog Jūsų Kūčių ir Naujųjų 
metų šventei gaminamas patiekalas vertas pasidalinti su kitais. Nea-
tidėliodami siųskite tik Jūsų šeimynos stalui būdingus  receptus (o jei 
yra galimybė ir patiekalo nuotrauką), kuriuos spausdinsime šventinio 
laikotarpio laikraščio numeriuose.

Laiškus siųskite el. paštu klevualeja@klevualeja.lt arba paštu
Naujoji g. 16, LT-21111 Trakai.
Pasidalinkite su kitais savo patirtimi ir gardžia nuotaika.

Redakcija

Parduodu skaldytas malkas su 
pristatymu, iš savo rąstų pjaunam 
statybinę medieną, pristatom, 
tel. 8 698 36 770

Užs. Nr. 64

Kepyklėlei Lentvaryje reikalin-
gas (-a) pardavėjas (-a)–kasinin-
kas (-ė). 
Būtina mokėti dirbti su kasos 
aparatu, greitai ir mandagiai 
aptarnauti pirkėjus.
Tel. 8 655 77 884

Užs. Nr. 66

UAB „Trakų žemė“ interneto sve-
tainėms reikalingas (-a) progra-
muotojas (-a). 
CV siųsti  trakuzeme@traku-zeme.lt, 
tel. 8 605 19 302

Užs. Nr. 74

Užs. Nr. 77

PR

„Tele2“ paruošė kalėdinių dovanų 
mėgstantiems bendrauti

Kaip ilgai džiaugiatės gauta ka-
lėdine dovana? Atsakome – jeigu 
tai „Tele2“ dovana, džiaugsmas gali 
trukti ir dvejus metus. Būtent tiek 
laiko nemokamai kalbėti su „Tele2“ 
ir „Pildyk“ paslaugų vartotojais galės 
tiek nauji, tiek esami „Tele2“ klientai, 
pasirinkę vieną iš bendrovės siūlomų 
mokėjimo planų. 

Kalėdinės staigmenos čia nesibaigia 
– „Tele2“ klientai taip pat galės kiekvie-
ną mėnesį išsiųsti tūkstantį nemokamų 
SMS žinučių į visus Lietuvos tinklus. O 
norintys save pačius ar artimuosius per 
šventes pradžiuginti nauju išmaniuoju 
telefonu, nesunkiai jį išsirinks bendro-
vės salonuose – juose daugybė modelių 
dabar kainuoja vos nuo vieno lito.

Nemokami pokalbiai 
ir SMS

„Niekas taip nesuartina žmonių 
kaip nuoširdus bendravimas. Todėl 
kviečiame per Kalėdas nudžiuginti 
dovanomis, leisiančiomis ir daug ben-
drauti, ir sutaupyti. Šventiniai pasiūly-
mai padės taupyti visus dvejus metus, 
klientai galės nemokamai kalbėti bei 

„Tele2“ šventiniai pasiūlymai – 2 metai nemokamų pokalbių su „Tele2“ ir „Pildyk“ 
paslaugų vartotojais, 1000 nemokamų SMS žinučių į visus Lietuvos tinklus ir 
išmanieji telefonai vos nuo 1 lito

siųsti SMS“, – sako Tomas Burovas, 
„Tele2“ marketingo vadovas.

Galimybė iki dvejų metų nemo-
kamai kalbėti „Tele2“ tinkle ir siųsti 
1000 nemokamų SMS žinučių į visus 
Lietuvos tinklus suteikiama naujiems 
ir esamiems klientams, pratęsusiems 
ar sudariusiems sutartį metams arba 
dvejiems bei pasirinkusiems vieną 

iš siūlomų planų (taikomas mėnesio 
mokestis – nuo 20 Lt).

Galima rinktis planą „500 minu-
čių”, „Plius“ arba „Skambink!“. Kartu 
su šiais planais vartotojams suteikiama 
paslauga „Nemokami pokalbiai „Tele2“ 
tinkle“ bei 1000 nemokamų SMS.

Telefonai – nuo 1 Lt

Nors per šventes malonu sulaukti 
sveikinimų skambučiu ar žinute, dar 
daugiau džiaugsmo artimam žmogui 
suteikia netikėta dovana – pavyzdžiui, 
išmanusis telefonas. 

Artėjančių švenčių proga „Tele2“ 
siūlo rinktis tarp daugybės „Samsung“, 
„LG“, „Nokia“, „Sony“ ar „Huawei“ te-
lefonų modelių. Pasirašius 24 mėnesių 
sutartį, jie kainuos nuo vieno lito. 

Plačiau apie telekomunikacijų 
bendrovės pasiūlymus galima sužinoti 
„Tele2“ salonuose arba užsukus į inter-
neto svetainę www.tele2.lt.

Trakų rajono pašto skyriuose priimama laikraščio 

PRENUMERATA 2013 M.
Klevų alėja

„Klevų alėja“ (ind. 925) 
1 mėn. - 3,07 Lt
3 mėn. - 9,21 Lt
6 mėn. - 18,40 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

Policijos savaitė 
2012 m. gruodžio 5-11 d.  

Parengta pagal Trakų r. PK įvykių suvestinę

  2012-12-06 Lentvaryje gyvenantis 
vyriškis pranešė, kad 2012-12-04 
atėjęs į savo metalinį garažą, ku-
ris buvo neužrakintas, pastebėjo, 
kad pavogtas savadarbis dvivietis 
dviratis, motorinis dviratis ir meta-
linis lakštas. Sulaikyti ir uždaryti į 
Vilniaus apskr. VPK areštinę du 18 
metų jaunuoliai, įtariami šio nusi-
kaltimo padarymu. 
 Gautas pranešimas, kad 2012-11-05 
apgaulės būdu buvo įgytos UAB 
,,Orex Group“ priklausančios staty-
binės medžiagos, kurios buvo san-
dėliuojamos Lentvario sen., Sausių 
k. Padaryta 4259,20 Lt turtinė žala.
 2012-12-07 gautas pranešimas, kad 
Lentvaryje, Pakalnės gatvėje, prie 
namo, yra sugadintas AB ,,Lietuvos 
dujos“ turtas, t. y.  dujų skaitiklio 
metalinė dėžė.
  2012-12-09 Lentvario m., bute ant 
grindų, buvo rastas vyriškio (29 m.) 
lavonas. Jis be išorinių smurto 
žymių po įvykio vietos apžiūros 
išvežtas į Vilniaus m. lavoninę.
 2012-12-10 gautas pranešimas, kad 
Lentvaryje nenustatyti asmenys 
įsibrovė į vaikų darželio patalpas  
ir pavogė ten buvusius UAB „So-
džiaus būstas“ darbo įrankius. Žala 
tikslinama.
 Lentvaryje gyvenantis jaunuolis 
pranešė, kad jo namuose iš pinigi-
nės, kuri buvo rakinamoje spintoje, 
pavogta 160 Lt. Padaryta 160 Lt 
turtinė žala.
  Lentvaryje gyvenantis jaunuolis 
pranešė, kad  atvykęs į nuomojamą 
butą, rado išlaužtas buto duris. 
Pavogta: muzikinis centras ,,Riwa“, 
įrankių komplektas ,,Stihl“. Padary-
ta žala tikslinama.
 2012-12-11 gautas pranešimas, kad  
Lentvaryje, Vytauto g., sugadintas 
AB TEO LT priklausantis turtas: nu-
trauktas FTTH tinklo 288 skaidulių 
šviesolaidinis kabelis ir sugadinti 
variniai ryšių kabeliai. Sugadinto 
turto vertė 19316,51 Lt.

•

•

•

•

•

•

•

•

Trakų kredito unija – tai kredito įstaiga, šiuo metu paprasčiausiai ir 
priimtiniausiomis sąlygomis Lietuvoje teikianti paskolas.

Užs. Nr. 76

Pakabos ir variklio remontas, dus-
lintuvų virinimas, buferių, genera-
torių ir starterių taisykla. Laukiame, 
darbus vykdome greitai! Vilnius, 
Gerosios Vilties g. 32. Tel. 8 603 66 
503. Kreiptis į Andrių

Užs. Nr. 78


