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Dyvai: daugiabučio komunikacijos privačiame sklype
Prieš kelis mėnesius prasidėjo
gatvių renovacija Bažnyčios gatvėje.
Tuo pačiu keičiamos senosios šilumos trasos, vedančios iki aplinkinių
daugiabučių. Būtų viskas gražu,
gerai, tačiau vienam daugiabučiui,
pažymėtam 24 numeriu, džiaugtis
nėra kada. Šio namo atstovė Nijolė
Zakarevičienė pasiguodė laikraščiui, jog daugiabučio komunikacijos
eina per šalia esantį privatų sklypą,
todėl šeimininkas į savo teritoriją
darbininkų, vykdančių renovaciją,
neįsileidžia.
Kaip iš viso galėjo atsitikti tokia
situacija, jog daugiabučių komunikacijos pateko į privataus sklypo
teritoriją?
Servituto nėra
Sklypo savininkas Lietuvos daugiabučių namų savininkų bendrijų
federacijos prezidentas Juozas Antanaitis pasakojo, kad šį sklypą nusipirko apie 2005-us metus ir apie jokias
jo žemėje einančias komunikacijas
net nenutuokė iki pirmosios žiemos,
kuomet trasų šildomas sniegas aplink
nutirpo, palikdamas pliką žemės
plotą. Anot vyro, jau nuo tų metų jis
pradėjo susirašinėti su savivaldybe,
kreipdamasis iškeldinti svetimą
turtą – daugiabučio komunikacijų
trasas. J. Antanaičio teiravomės,
nejau, tvarkant sklypo nuosavybės
dokumentus, projektą derinančios
institucijos neaptiko duomenų, jog
per sklypą eina komunikacijos ir joms
reikalingas servitutas? (Servitutu suteikiamos servituto turėtojui konkrečios
naudojimosi konkrečiu svetimu daiktu

teisės arba atimamos iš tarnaujančiojo
daikto savininko konkrečios naudojimosi
daiktu teisės (LR CK 4.112 str.). Savininkas teigė, jog, išimant pažymą
iš Registrų centro, tokios informacijos nematyti, tai turėjo pamatyti
dokumentus derinę savivaldybės
tarnautojai. Jei šiuo metu savininkas
ar savivaldybė tvarkytų dokumentus
servitutui, tai į jo teritoriją patektų
netgi J. Antanaičio namo dalis.
Pavojinga situacija
Kas kaltas dėl žemės sklypo rengimo, nesiaiškinsime, lai tai daro teismas. Tačiau dabartinė situacija, kai
prie daugiabučio namo komunikacijų
negali prieiti net avarinės tarnybos,
kelia nerimą visiems 24-to namo butų
gyventojams. Kad ir šių metų liepos
mėnesio pavyzdys: pratrūkus daugiabučio namo fekalijų vamzdynui,
J. Antanaitis ilgai neįsileido avarinės
tarnybos darbuotojų, iki kol nebuvo
iškviesta policija. Pasekmės: sugadintas daugiabučio namo boileris,
kurį rūsyje užliejo fekalijos. Dabar,
vykstant šilumos trasų renovacijai,
palikta senoji (1964 metų) šilumos
trasa, einanti vyro sklypo teritorijoje.
Tai, žinoma, padidėjusio pavojaus
situacija: jei žiemą pratrūks senas
vamzdynas, gyventojai liks be šilumos, be karšto vandens, be to, grės
vamzdynų, šilumos punkto užšalimas. Nuostoliai didžiuliai, o kas už tai
atsakys? Sprendimo ieškokime Trakų
rajono savivaldybės koridoriuose.
Yra taisyklės
Klausiame savivaldybės administracijos direktorės Astos Kandratavi-
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Daugiabučio namo visų tinklų komunikacijos yra privataus sklypo teritorijoje, dėl
šios priežasties vykdoma šilumos tinklų renovacija užtruko

čienės, ar jai yra žinoma ši nenormali
padėtis, kuri įkalina daugiabučio
namo gyventojų ramų gyvenimą bei
nesugebėjimą geranoriškai susitarti
su J. Antanaičiu.
„Savivaldybė jau ruošia dokumentus į teismą, kad galėtų prisiteisti privatininko žemėje servitutus
visoms komunikacijoms (šilumos,
vandens, nuotekų), jog ateityje tokių
problemų gyventojams nekiltų, – kalbėjo savivaldybės administracijos
direktorė. – Taip pat nuo šių metų
spalio 1 d. įsigaliojo energetikos ministro Arvydo Segmoko patvirtinta
tvarka, kurioje aiškiai reglamentuojama, jei komunikaciniai tinklai eina
per privačią nuosavybę, savininkas
privalo sudaryti galimybes remonto,
kasinėjimo darbams.“

Ieškojo sprendimų
Administracijos valdininkai taip
pat ruošią įspėjamąjį raštą J. Antanaičiui, kad šis žinotų, kokią atsakomybę užsitraukia: turės atlyginti
būsimų avarijų žalą. Tačiau ar galima
išspręsti šią situaciją, kad abi pusės
(daugiabučių namų gyventojai ir
privataus sklypo savininkas) liktų
patenkintos? Ar būtina sujaukti
J. Antanaičio kiemą, kad būtų įvesta
nauja šilumos trasa.?
„Asmeniškai klausiau projektuotojo, kodėl ginčo atveju trasa nebuvo suprojektuota taip, kad apeitų
J. Antanaičio sklypą, juolab jog šalia
yra valstybinė žemė. Projektuotojas
paaiškino, kad J. Antanaičio sklypas
suprojektuotas taip, kad tarp namo
Nukelta á 3 p.

Rinkimų pažadai ir
skaudi tikrovė

Pirmas rinkimų į Seimą turas
baigėsi, tačiau problemos ir skandalai dėl įtarimų, kad rinkėjai buvo
papirkinėjami, nesibaigia. Internete
paviešinti vaizdai, kur tariamasi,
kaip paskatinti kalinius balsuoti už
Darbo partiją. Dabar dėl šio įvykio
pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Prieš rinkimus laikraštyje „Trakų žemė“ buvo rašoma apie Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininko Zenono Vaigausko pažadus, kad
rinkimų įstatymai nebus pažeidinėjami, tačiau užfiksuota daug pažeidimų. Vieną ikiteisminį tyrimą dėl
trukdymo pasinaudoti rinkimų ir
referendumo teise pradėjo ir Trakų
rajono policijos komisariatas, kai
Trakų miesto rinkimų apylinkėje
Nr. 3 buvo sulaikytas J. B., kuris,
atėjęs balsuoti, jau turėjo su savim
užpildytus rinkimų ir referendumo
biuletenius.
Stebėti Seimo rinkimų į Lietuvą
buvo atvykę Europos Tarybos ir
Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) atstovai.
Įdomu, kokią nuomonę jie susidarė
apie Seimo rinkimus?
O kaip vyko balsavimas Vilniaus–Trakų (Nr.57) rinkimų apygardoje, kuriai priklauso ir Lentvario miesto rinkėjai?
Per rinkimus pakalbintas šios
apygardos Kilimų rinkimų apylinkės komisijos pirmininkas Vaicekas
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VRK gali anuliuoti
rinkimų rezultatus
Vilniaus-Trakų
apygardoje
Keliose rinkimų apygardose gali būti anuliuoti rinkimų rezultatai,
tarp jų ir Vilniaus-Trakų
apygardoje. Vyriausioji
rinkimų komisija (VRK)
dėl to apsispręsti turi
iki sekmadienio. Daugiau kitame laikraščio
numeryje.
KA inform.
KVIEČIAME

VISUS NUO 18 IKI 50
METŲ ŠOKTI
LIAUDIŠKUS ŠOKIUS.
Repeticijos vyksta
pirmadieniais ir trečiadieniais 20 val. Lentvario Motiejaus Šimelionio
gimnazijos aktų salėje.
Informacija teikiama
tel. 8 620 29 233
Trakų rajono pašto skyriuose

priimama laikraščio

Klevų alėja

Rinkėjų buvo gausu ir likus
pusvalandžiui iki rinkimų pabaigos

Daunaravičius tikino, kad rinkimai
vyksta sklandžiai, nuolat budi rinkimų stebėtojai. Kai du komisijos nariai vyko pas rinkėjus į namus, juos
lydėjo vienas rinkimų stebėtojas.
Rinkimų apylinkėje iš tikrųjų
buvo ramu ir gražu, o ar nebuvo
bandoma papirkti rinkėjus užkulisiuose, atokesnėse vietose, nežinia.
Po televizijoje parodytų reportažų
sunku patikėti, kad rinkimai buvo
sąžiningi, juolab kai jau raginama
kai kuriose šalies apylinkėse rinkimų rezultatus dėl rinkėjų papirkinėjimo anuliuoti.
Nukelta á 4 p.

PRENUMERATA 2013 M.

„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, neįgaliesies,
moksleiviams, studentams,
mokytojams)
1 mėn. - 2,56 Lt
3 mėn. - 7,67 Lt
6 mėn. - 15,33 Lt
12 mėn. - 30,67 Lt
Užs. Nr. 31
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Rinkimai: ar liks žiemoti kaštonų lapai?
Lentvario darželyje
„Svajonėlė“ vietų dar yra

Romualdas Rudzys
Darželis „Svajonėlė“ laukia vaikučių

Tęsiame temą apie Lentvario lopšelį-darželį „Svajonėlė“. Ankstesniame straipsnyje („Trakų žemė“ Nr. 35 (722), rugpjūčio 31 d.) rašėme, jog
vaikučių priėmimas į naują lentvariečių išsvajotą darželį vyksta miglotai,
su žinomų politikų įsikišimu. Tuomet laikraštis negavo daugybės atsakymų iš Trakų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus
žodžiu (mat žodžiu savivaldybės tarnautojai atsakymų dažniausiai nepateikia), tad kreipėsi į juos raštu. Atsakymas atkeliavo po mėnesio.
„Išnagrinėję Jūsų paklausimą „Dėl
Lentvario lopšelio-darželio „Svajonėlė“
vaikų priėmimo į ugdymo įstaigą tvarkos“, informuojame:
1. Bendras gautų tėvų prašymų dėl
vaikų priėmimo į lopšelį-darželį „Svajonėlė“ skaičius yra 126, iš jų 33 tėvelių
prašymai, kurių vaikai pageidaus lankyti ikimokyklinio ugdymo įstaigą nuo
2013 m. rugsėjo mėn. ir vėliau.
2. Prašymų pateikimo vietos:
2.1. Lentvario lopšelis-darželis
„Šilas“ – 76 (iš jų 36 dubliuojasi su
prašymais Švietimo skyriui);
2.2. Trakų r. sav. Švietimo skyrius – 20;
2.3. Lentvario seniūnija (201208-17) – 55 (iš jų 10 dubliuojasi su
prašymais Švietimo skyriui);
2.4. Prašymai pateikti nuo 2012-0817 į Senųjų Trakų lopšelį-darželį – 6;
3. Lentvario lopšelyje-darželyje
„Svajonėlė“ bus formuojamos 6 grupes:
4 grupės lietuvių ugdomąja kalba ir
tėveliams pageidaujant 1 grupė rusų
ugdomąja kalba bei 1 grupė lenkų ugdomąja kalba.
4. Prašymų skaičius pagal vaikų
amžių:
4.1. lie t . u g d omąja k. g im.
2007 m. – 17;
4.2. liet. ugdomąja k. gim. 2008
m. – 14;
4.3. liet. ugdomąja k. gim. 2009
m. – 31;
4.4. liet. ugdomąja k. gim. 2010
m. – 29;
4.5. rusų ugdomąja k., lopšelio
grupė – 20
4.6. lenkų ugdomąja k., mišri
grupė – 15.
Grupės formuojamos vadovaujantis
Trakų r. savivaldybės tarybos 2004 m.
spalio 28 d. sprendimu Nr. S1-294 „Dėl
vaikų priėmimo į Trakų rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos
patvirtinimo“.
5. Konkursas į direktoriaus pareigas
buvo viešai skelbtas š. m. birželio 22 d.,
tačiau neįvyko, nes pretendentai neatitiko konkurso keliamų reikalavimų.
Iki pakartotinio konkurso paskelbimo
laikinai lopšelio-darželio „Svajonėlė“
direktoriaus pareigas vykdo Senųjų
Trakų vaikų lopšelio-darželio direktorė
Svetlana Golovač (tačiau ne ilgiau kaip
vienerius metus).“ Raštą pasirašė
Švietimo skyriaus vedėja Dalia
Dzigienė.

Nuo redakcijos
Pagal besidubliuojančius prašymus ir prašymus, kuriuose nurodoma ugdymo įstaigą lankyti nuo
kitų metų, galima paskaičiuoti, jog
laisvų vietų darželyje dar yra (mat
įstaigoje gali būti ugdoma 115-120
vaikučių, lopšelio grupėje gali būti

tik 15 vaikų, o kitose – po 20). Papildomai užklausus vedėjos Dalios
Dzigienės, ar visgi liko laisvų vietų,
norintiems patekti į ugdymo įstaigą,
ji kalbėjo, jog vienos amžiaus grupės
perpildytos, o kitose (vyresnio amžiaus) dar yra laisvų vietų. Tačiau
vedėja pabrėžė, jog oficialus registras dar neprasidėjo, todėl vaikų
skaičius grupėse dar gali keistis.
„Kol įstaiga nepradėjo veikti, tiesiog
bijau suklaidinti tėvelius, kad vėliau
jie neliktų nusivylę“, – dėl galimai
likusių laisvų vietų kalbėjo vedėja.
Gautame rašte nieko nepasakoma apie prašymų rinkimo punktą
H. Senkevičiaus vidurinėje mokykloje – valdininkai nutylėjo kaip
niekur nieko.
Iš atsakymo matyti, kad rugsėjo
17 d., kuomet vyko susirinkimas
Lentvario seniūnijoje su tuomet
kandidatu į LR Seimą J. Narkevič,
surinkta net 55 prašymai (10 dubliuojasi su Švietimo skyriumi).
Padirbėjo Seimo narys, nenuostabu, jog už jį ir vėl balsavo daug
gyventojų.

Dėl savivaldybės atsakymų
pateikimo termino rajono
laikraščiams
Atsakymo į raštu pateiktus
klausimus (komentuoti laikraščiui
žodžiu neleista net paprasčiausių
dalykų) savivaldybės Švietimo
skyriui redakcija sulaukė lygiai po
mėnesio. Taip, taip, jau keleri metai
savivaldybė piktybiškai vilkina
atsakymus rajono laikraščiams (Visuomenės informavimo priemonių
rengėjams ir leidėjams, toliau VIP),
nors VIP įstatymo 6 straipsnio.
Teisė gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų bei
įstaigų 4 punkte aiškiai nurodoma:
Informacija, kurią rengiant nereikia kaupti papildomų duomenų,
viešosios informacijos rengėjams
ir (ar) skleidėjams, žurnalistams
pateikiama ne vėliau kaip per vieną
darbo dieną, o informacija, kurią
rengiant reikia kaupti papildomus
duomenis, – ne vėliau kaip per
savaitę; o 5 punkte informuojama:
Valstybės ir savivaldybių institucijos bei įstaigos, kitos biudžetinės
įstaigos, atsisakiusios teikti viešąją
informaciją viešosios informacijos
rengėjui, ne vėliau kaip kitą darbo
dieną turi raštu pranešti rengėjui
apie atsisakymo suteikti informaciją
priežastis.
Ignoruojate įstatymus, tamstos
savivaldybės tarnautojai.
Dana Zacharevičienė
Autorės nuotr.

Gražų, ne saulėtą, bet dar ir
nepareikalavusį ženklesnių šildymo
sąskaitų, rudenį pasitinkame rinkimų
į Lietuvos Respublikos Seimą pusiaukelėje. Praėjo rinkimai daugiamandatėse apygardose, kur 7 partijos išsidalijo 70 Seimo narių mandatų, dar trys
nariai išrinkti pirmajame ture (Darbo
partijos atstovė Virginija Baltraitienė,
socialdemokratas Algirdas Butkevičius, Lietuvos lenkų rinkimų akcijos
atstovas Leonard Talmont). Lietuvos
piliečių laukia ne mažiau atsakingas
II rinkimų turas: iš likusių dviejų,
daugiausia rinkėjų balsų gavusių,
kandidatų vietoj jų daugybės (per
dešimt) vienmandatėse apygardose
balsavimu pasirinkti priimtiniausią,
patikimiausią, kvalifikuočiausią būsimą Seimo narį.
Dalyvavau rinkimų į LR Seimą
daugiamandatėje apygardoje Lietuvos socialdemokratų partijos sąraše,
buvau, man regis, labai sėkmingai
rinkėjų reitinguotas per 50 sąrašo
vietų (iš 140) ir už šį pripažinimą nuoširdžiai dėkoju už mane balsavusiems
Vilniaus–Trakų, Trakų–Elektrėnų
apygardų, visos Lietuvos gyventojams!

Tai didžiulė patirtis ir galimybė
bendrauti su žmonėmis, prieš kelis
dešimtmečius man patikėjusiais teisę
ir pareigą Nepriklausomos valstybės atstatymo aktu atkurti Lietuvos
valstybę.
Per šią rinkimų kampaniją jau
nestigo televizijos ir radijo reklamos
už geriausiai tinkančius valstybės
valdymui kandidatus, nestigo ir
spalvotų lankstinukų bei kalendoriukų. O štai susitikimų su rinkėjais,
diskusijų, debatų, kai išgirsti gyvai
žmogaus požiūrį, jo rūpestį, bėdas
– pasigedau.
Trakų mieste organizavome
diskusiją tema „Visagino AE – ar
tai alternatyva daugiabučių namų
renovacijai“. Per ją be kviestų socialdemokratų bičiulių mačiau vos
vieną kitą trakietį. Ar gyventojams
neberūpi nebepakeliamomis tapusios
centralizuoto šildymo tinklo (CŠT)
kainos ir sąlygos? Lentvariškiams
gyventojams, kur prie CŠT „pririšti“
du trečdaliai Trakų rajono šilumos
vartotojų, tokio susitikimo organizuoti „nepavyko“ (gal tik man nepavyko
jame dalyvauti?).
Būsimiems II rinkimų turo debatams (jeigu tokie vyktų) ar būsimiems
tautos atstovams LR Seime (57 ir 58
apygardų) formuluoju ir viešai pateikiu (pakartoju jau dėstytus) bent du,
mano požiūriu, svarbius klausimuspasiūlymus koncesininko valdomo
šilumos ūkio veiklos efektyvumui
(gyventojų atžvilgiu), nepamatuojamam kainų (pa)didėjimui bent
dalinai suvaldyti :
1. Paveikti savivaldą (valdančiąją
koaliciją) ar per išrenkamus Seimo
narius, ar jų koalicijų sudaromas
valstybės ir valdžios institucijas
priimti sprendimus pakeičiant jau
sudarytus (ar sudaromus) specialius šilumos ūkio planus ir kitus
reikiamus teisės aktus, kad gyventojams būtų sudaromos galimybės

vien daugiabučio namo savininkų
(bendrijų) sprendimu(ais) netrukdomai (reikalui esant, tai susiejama
su daugiabučio namo renovacija)
keisti šildymo būdą(us) ar atsijungti
nuo centralizuoto šildymo ar karšto
vandens paruošimo sistemų (skatinant pasinaudoti atsinaujinančiais
energijos šaltiniais);
2. Nelaukiant nei rinkimų į LR
Seimą pabaigos (II turo) ar siūlomų
koncesijos sutarties nutraukimo iniciatyvų – rajono savivaldybei skirti
(išrinkti) 2 nepriklausomus ekspertus
su 3-5 visuomeniniais ekspertais (ne
partiniu – kompetencijos pagrindu)
investicijų į centralizuotą šilumos
ūkį ir šilumos kainų nustatymo (perskaičiavimo) analizei su privalomu
informacijos teikimu visuomenei.
Nežmoniškomis virtusios šilumos
kainos skatina rajono politikus ieškoti
bendro – nepolitizuoto – sprendimo.
Dar 2009, būdamas savivaldybės
tarybos narys ir koncesijos veiklos
priežiūros komisijos pirmininkas,
palaikydamas nepriklausomo eksperto V. Sidzikausko, šilumos tinklų
nuomotojo bendrovės vadovo K. Kasparavičiaus, bendruomenių atstovės
O. Staniulionienės iniciatyvą, teikiau
balsavimui, po to parengiau ir įregistravau Trakų r. savivaldybėje Koncesijos veiklos priežiūros komisijos
protokolą, kuriame siūloma svarstyti
koncesijos sutarties nutraukimą ir
pradėti nutraukimo procedūrą.
Šis komisijos siūlymas rajono savivaldybės tarybai galioja, jo neištiko
senatis.
Nepalikime žiemoti ir nesurinktų
sudeginimui (katilinėse) ar kvalifikuotam kompostavimui nuo kaštonų,
keršakandžių negailestingai kankinamų, nukrentančių kaštonų lapų.
Romualdas Rudzys,
Nepriklausomybės Akto signataras

Stebėtojai apie Seimo rinkimus Lentvaryje

Šiuose Seimo rinkimuose
Tėvynės Sąjunga – Lietuvos
krikščionys demokratai delegavo savo stebėtojus į visas 22
Vilniaus–Trakų rinkimų apygardos apylinkes. Stebėtojų
veiklą koordinavo viena iš VU
Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto studentų
bendruomenės lyderių Eimantė
Daukšaitė. Šiame straipsnyje
pateikiami stebėtojų fiksuoti
faktai ir Eimantės Daukšaitės
bei trečiąją vietą Vilniaus–Trakų
apygardoje užėmusio Lauryno
Kasčiūno įspūdžiai apie I rinkimų į Seimą turą.

Pirmieji pranešimai apie rinkimų
apylinkių komisijų pažeidimus atkeliavo dar prieš atveriant apylinkių
duris. Paaiškėjo, jog vienoje Lentvario
apylinkių biuletenius išsidaliję komisijos nariai neužprotokolavo tikslaus
jų skaičiaus. Stebėtojams atkreipus į
tai dėmesį buvo konstatuota esą taip
ir turi būti, komisijos nariai griežtai
liepė nesikišti į jų darbą. Į stebėtojų
pastabas panašiai reaguota visą dieną.
Lauko apylinkės stebėtojai taip pat
pasakoja, kad vykdyti ir didesni nusižengimai: iš pradžių neklijuoti vokai
su įdėtais biuleteniais, skaičiuojant
balsus sumaišytos krūvelės. Tiesa,
stebėtojai pasakoja, jog pradėjus rašyti
protestus bei filmuoti, jų nuomone,
pažeidimus komisijos elgesys pasikeitė, į pastabas atsižvelgė. Vis dėlto
svarbu pasakyti, kad nekolegiškas komisijos narių elgesys su stebėtojais bei
neatsakingas požiūris į savo pareigas
vyravo tikrai ne visose Lentvario balsavimo apylinkėse – iš kelių sulaukta
tik smulkių nusiskundimų.
Problemų su rinkėjų ir pašalinių
asmenų elgesiu kilo be išimties visose
apylinkėse, tiesa, vienoje (Kilimų) mažiau nei kitose. Dažniausia problema
– asocialūs, dažniausiai neblaivūs

asmenys. Iš vienos apylinkės girti
rinkėjai buvo išprašyti policijos, paprašyta grįžti išsiblaivius. Pats faktas,
jog balsuoja asocialiai atrodantys
asmenys, nebūtų skųstinas, tačiau
būtent jie į kabinas veržėsi po kelis,
pildė vieni kitų biuletenius ar bandė
juos išsinešti. Įdomiausiai dėl tokio
elgesio aiškinęsis vyriškis teisinosi,
jog manė, kad reikia užpildyti tik vieną biuletenį, o kitus išmesti. Vis dėlto
dauguma teisintis net nebandė. Keli
rinkėjai balsavimo patalpoje vykdė
rinkimų agitaciją: vienas jų įsiveržė
su Lietuvos lenkų rinkimų akcijos
(LLRA) plakatu, keli dalijo Darbo
partijos (DP) lankstinukus. Neretai
panašiais lankstinukais su užrašytu
pirmumo balsų išdėstymu nešini pasirodydavo jau anksčiau minėti asocialūs asmenys, nors, reikia pripažinti,
agitacija dažniausiai užsiiminėjo ne
rinkėjai, bet pašaliniai, kartais lydintys pirmuosius, asmenys.
Iki balsavimo patalpos atėję pašaliniai asmenys, prisistatę draugais,
kartu su rinkėjais ėjo į kabinas ar
laukė šalia jų bandydami pamatyti,
už ką balsuoja, patarinėdavo balsuojantiems. Stebėtojai pasakoja matę
pašalinius ne tik rodančius skrajutes,
bet ir konkrečiai vardijančius skaičius,
kuriuos žymėti. Dabar, rinkimams
praėjus, tai skamba visiškai tikėtinai,
kadangi Lauko apylinkės balsadėžėje
rasta apie 200 biuletenių su identišku
Darbo partijos sąrašo reitingavimu
(pažymėti 70, 130, 133, 18 kandidatai).
Beje, pastebėta, kad lydintys asmenys
kartodavosi, tad jų nebeįleisdavo.
Nepaisant to, jie sulaukdavo savo
balsavusių „draugų“, palydėdavo
juos iki tolėliau esančio automobilio
(Lentvario apylinkė), kur pasikalbėdavo su vairuotoju, ir nueidavo savais
keliais – apčiuopiamų įrodymų nėra,
tačiau pasikartojimas per dažnas, kad
būtų atsitiktinis. Kalbant apie nuolat
kursuojančius rinkėjus atvežančius

automobilius Lentvaryje, kaip ir visoje
apygardoje, jie buvo matyti visą dieną. Lentvario apylinkėje pastebėta, jog
tas pats automobilis miestelio centre
dalijo Darbo partijos lankstinukus.
Pastebėjus visus įtartinus atvejus
buvo pranešama policijai, tačiau ši
važiuodavo ilgai, o atvykusi, žinoma,
nieko neberasdavo. Palaukti, ar pažeidimas netrukus nebus kartojamas,
jie nelikdavo. Teko išgirsti pareigūną
ciniškai sakant, kad „šiandien visi
kažkodėl labai įtarūs“.
Kadangi nepavyko pagauti balsavimo apylinkės pašonėje vykstančių
pažeidimų, nenuostabu, jog kiek
toliau vykstančio balsų pirkimo nepavyko susekti ir įrodyti. Balsuojantys masiškai kalbėjo apie perkamus
balsus prie vietinės „Cento“ parduotuvės, vėliau veiksmas berods persikėlė į bendrabutį. Vietiniai stebėtojai
pasakojo, jog jau kelios savaitės visi,
norintys už savo balsą užsidirbti 20
litų, žinojo, kur kreiptis.
Tad nors nusižengimų ir nusikaltimų „kvapas“ tvyrojo visose Lentvario
balsavimo apylinkėse, o mačiusių ir
girdėjusių daug, tiek rinkimų agitaciją
neleistinu metu, tiek balsų supirkimą
įrodyti nėra taip lengva, kadangi tam
absoliučiai nepalanki įstatų galią
turinti bazė. Spragos įstatymuose
piktnaudžiauti yra paliktos visiems,
išskyrus bandančius užtikrinti sąžiningumą. Baisiausias dalykas yra
tai, kad stebėtojas iš tikrųjų yra tik
stebėtojas: institucijos reaguoja itin
vangiai, o pats jis praktiškai neturi
jokių teisių.
Kokios rekomendacijos antrajam
turui? Būtų puiku, jeigu prie kiekvienos apylinkės nuolat patruliuotų
policijos ekipažas. Tai bent jau apribotų galimybes laisvai imtis nelegalių
veiksmų.
Eimantė Daukšaitė,
Laurynas Kasčiūnas
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Žibintai nušvietė Lentvario parką

Praėjusį šeštadienį visuomeninė
jaunimo organizacija „Lentvario
parko renesansas“ Lentvario bendruomenę ir ne tik kvietė į renginį
„Šviesios parko naktys“. Gyventojai susibūrė jaukiam susitikimui,
siekdami apšviesti parką pačių
pagamintais žibintais, vildamiesi
priminti tai, ką bendruomenė turi
gero ir gražaus – ne vien vertingą
E. F. Andre palikimą, bet ir jausmą,
tikėjimą vieni kitais.
Jau nuo vidurdienio senoje
kilimų parduotuvėje, esančioje
visai šalia parko, vyko kūrybinės
dirbtuvės, per kurias kiekvienam
apsilankiusiajam buvo pasiūlyta
pagaminti žibintą. Trumpalaikis
lietus neleido skrupulingai laikytis
programos, tad iškart po to renginio
dalyviai susirinko žiūrėti istorinio
nuotykių filmo „Tadas Blinda. Pradžia“ (2011). Šis filmas pasirinktas
neatsitiktinai – neįmanoma nepastebėti ekrane šmėstelėjančių įspūdingų vaizdų iš Lentvario parko.
Filmui pasibaigus susirinkusiuosius
gal net labiau nei arbata su pyragu
sušildė Neringos Piraškevičiūtės
dainuojamoji poezija. Tiesa, šįkart
Neringai pritarė ir „Šviesių parko
naktų“ vadovė Giedrė Dzikaitė, taip
norėjusi padėkoti visiems prisidėjusiems prie renginio.
Ėmus temti susirinkusieji aplankė Tiškevičių dvaro sodybą
ir parką nusėjo žibintais bei žvakutėmis. Tą vakarą stovintiems
šalia vandens bokšto atrodė, kad

Irma Stadalnykaitė,
„Lentvario parko renesanso“ narė
Gabijos Karlonaitės nuotr.

Jaukus vakaras tarp ugnelių ir
dainuojamosios poezijos

Renginio dalyvių šviesos žibintai

Atkelta iš 1 p.

Prašo neįmanomų dalykų
Darbininkų neįsileidimą į savo
sklypą J. Antanaitis motyvuoja, tuo,
jog susirašinėjimas su Trakų savivaldybe vyksta jau seniai. „Su manimi
savivaldybė į kontaktą neina. Aš
jai siūliau daugybę variantų, kaip
galima išspręsti šią problemą, tačiau
gavau tik grubius atsirašinėjimus.
Supraskite vieną: aš pats tikrai nepasirašysiu po dokumentais, kurie

menkintų mano turto vertę“, – apie
bendravimą su savivaldybe ir apie
būtino servituto apribojimus kalbėjo
vyras. „Esame gavę jo raštus, tačiau
jis prašo neįmanomų dalykų: prašo,
kad šių trasų sąskaita pridėtume
papildomai žemės iš kitos pusės. Tai
net ne savivaldybės galioje, nes tai
nacionalinės žemės tarnybos sritis,
kuri pasakė, jog tokių galimybių
nėra, kadangi tai miesto žemė. Dar
jis prašo, kad savivaldybė išpirktų
jo visą sklypą ir padarytų parką, poilsio zoną. J. Antanaitis rašė „Prienų
energijai“ ir prašė nemokamai įvesti
įvadą ir šilumos punktą, kad jis
galėtų naudotis centriniu šildymu.
Savivaldybei jo sąlygos nepriimtinos“, – dėstė administracijos direktorė A. Kandratavičienė.
Privataus sklypo savininko pozicija – saugoti ir nesumenkinti sklypo
vertės – aiški. Turbūt visi gintų
savo nuosavybę, tačiau galiojanti
tvarka nurodo savininkams, kurie
yra taip pat svetimo turto įkaitai,
įsileisti komunikacijas aptarnaujantį
personalą.
Senas vamzdis – grėsmė
UAB „Prienų energija“ direktorius Vaidotas Povilėnas patvirtino,
kad šilumininkams J. Antanaitis
pretenzijų dėl šilumos tinklų neturi,
iš esmės vyksta ginčas dėl sklypo
pakeitimo. Direktorius taip pat patikino, kad šiltas vanduo, įkaitais tapusiems 24-to namo gyventojams, jau

pradėtas tiekti. Bėda ta, jog nepakeistas senas šilumos vamzdis – didelė
grėsmė daugiabučiui: tai ir padidįjęs
avaringumas, ir nepatikimas šilumos
tiekimas, dideli šilumos nuostoliai
dėl nusidėvėjusių vamzdynų.
Šioje situacijoje arbitru tarp daugiabučių gyventojų ir J. Antanaičio
gali būti tik Trakų rajono savivaldybė. Tik ji gali išspręsti šią situaciją
vieną kartą ir visiems laikams. Stengsimės ir toliau informuoti skaitytojus,
kaip išsispręs šis nesutarimas.
Dana Zacharevičienė
Autorės nuotr.

„Grįžk į kiemą“ subūrė kaimynus

Skypo savininkas J. Antanaitis gina
savo turtą, kadangi šilumos trasa yra jo
sklype po išklotomis trinkelėmis

Keliuose reikia laikytis drausmės
imsis seniūnija, kad ateityje nenutiktų tokių skaudžių nelaimių,
redakcija gavo tokį atsakymą:
„Lentvario mieste jau nuo seno yra
sudėtinga kelių eismo bei pėsčiųjų
saugumo situacija. Ypač sudėtingas
pėsčiųjų eismas Vilniaus, Fabriko,
Trumposios, Konduktorių, Vytauto
gatvėmis. Šios gatvės pėstiesiems
yra nesaugios. Neseniai Vandenų
gatvėje, sodininkų bendrijoje „Ki-

Septyniuose Lietuvos miestuose
startavo programos „Veiklus jaunimas“ finansuojamas projektas „Grįžk
į kiemą“. Pagrindinis projekto tikslas – budinti kiemų bendruomenes
bendrai veiklai ir susitelkimui.
Iniciatyvus jaunimas I projekto
etapą – kiemų tvarkymo akciją – pradėjo Vilniuje. Vėliau veiklos kėlėsi į
Lentvarį, Kauną, Šiaulius, Kuršėnus,
Rietavą ir finišavo Telšiuose. Per
„Grįžk į kiemą“ akciją buvo atsižvelgta į daugiabučių namų gyventojų
poreikius: atnaujintos smėlio žaidimų
aikštelės, renovuoti suoleliai, supynės,
čiuožyklos ir kt.
Pamatę lyg iš niekur su įrankiais
bei dažų kibirėliais atsiradusius jaunuolius, kiemų gyventojai smalsiai
žvalgėsi pro langus. Vėliau, kiek
įsidrąsinę, atskubėjo klausinėti, kol
galiausiai noriai įsijungė į talką.
Todėl suplanuotus darbus netikėtai
padidėjusios komandos įvykdė kur
kas greičiau nei planuota.
Lentvaryje kiemų tvarkymas įvyko rugsėjo pabaigoje. Jaunimo centro
savanoriai kartu su vietos jaunimu
tvarkė kiemą – pastatė du suoliukus,
šiukšliadėžę ir mėlio dėžę – kuriame
renkasi daugiausiai šeimų su mažais
vaikais.
„Akcija praėjo labai linksmai ir
turiningai. Daug dirbome, kadangi
viską statėme nuo nulio. Mums kilo
daug klausimų, į kuriuos buvo gana
nelengva gauti atsakymus. Pažiūrėti
į tai, kas vyksta, susirinko daug žmo-

limai“, buvo automobilio mirtinai
sužalota moteris, nors tenai yra
greičio ribojimas – 20 km/h. Dėl
šios pavojingos Vandenų gatvės
seniūnija kreipsis į savivaldybę, kad
ši skirtų lėšų bent jau greičio ribojantiems kalneliams įrengti.“
Parengė KA

nių. Didžioji dalis komentavo mūsų
darbą arba patarė, kur strategiškai
geriau statyti suolelius. Dauguma
gyventojų buvo labai patenkinti rezultatais. Tačiau ši iniciatyva neapsiėjo
ir be pesimistiškai nusiteikusių gyventojų“, – pasakojo jaunimo centro
darbuotoja Eugenija Snitkova.
Tvarkant bendruomenių aplinką,
dalyviams kilo daug klausimų: kodėl
kiemai, kuriuose žadžia vaikai, yra
avarinės būklės, kas už tokią situaciją
atsakingas ir galiausiai kodėl abejingi
patys gyventojai? Kiemų bendruomenės aktyviai diskutavo, vieningai
sutarė, kad pačios turėtų rūpintis
savo aplinka, o kaip didžiausią trukdį
įvardijo iniciatyvos, lyderių trūkumą.
Anot jų, pamatę teigiamą pavyzdį ir
jau vykdomą veiklą, patys gyventojai su šeimomis prisijungtų. Tai ne
tik padėtų pagražinti aplinką, bet ir
sukurtų darnią bei saugią kaimynų
bendruomenę.
Jau šio mėnesio pabaigoje startuos
II projekto etapas – masinis renginys
Šiauliuose, per kurį miesto gyventojai ir svečiai bus pakviesti įsitraukti
į interaktyvias veiklas kaip „Gyvoji
biblioteka“, „Forumo teatras“ ir kt.
III etape gruodžio mėnesį laukia
kūrybinės dirbtuvės, per kurias dalyviai mokysis prikelti senus daiktus
antram gyvenimui ir pritaikyti juos
kiemo infrastruktūrai.
Evelina Kislych
Patriko Petrukonio nuotr.
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„Tele2“ senjorams: bendraukite daug, pigiai, patogiai
Senjorams sukurtą
ypač patogų
mobilųjį telefoną
„Huawei G 5000“
„Tele2“ galima
įsigyti už 1 litą be
jokių papildomų
telefono mokesčių

Seniūnijos informacija

Redakcija gavo lentvariečio Antano laišką, kuriame gyventojas piktinasi, jog kelyje Grigiškių link (už
parduotuvės „Maxima“, Vandenų
g.) yra posūkis, kuris itin pavojingas
šiuo keliu einantiems pėstiesiems.
Taip pat praėjusią savaitę tame
kelyje, užkabinta lekiančio automobilio, žuvo moteris.
Paklaususi Lentvario seniūno
Vyto Rukšėno, kokių priemonių



parką gaubia ir saugo paslaptinga
aureolė.
Nors renginyje apsilankė mažiau gyventojų nei buvo tikėtasi, „Lentvario parko renesansas“
džiaugėsi kiekvienu vienaip ar
kitaip prisidėjusiu prie Lentvario
parko nušvitimo. Viso parko neapšviesi pora šimtų žiburių, tad
svarbiausia įžiebti tą žiburį, kurį
kiekvienas nešiojasi krūtinėje. Taip
ir patiems bus šviesiau, ir dar kitiems bus nušviestas kelias…

Dyvai: daugiabučio komunikacijos privačiame sklype
ir daugiabučio ribų yra viso labo
tik pusantro metro takelis, todėl jei
trasa apeitų privatininko sklypą,
to padaryti neįmanoma, nes nėra
priėjimo prie daugiabučio šilumos
punkto, nėra net vadinamo techninio koridoriaus. Be to, tame kampe
yra elektros skydinė. Projektuotojai
svarstė galimybę apeiti privatų sklypą, apeiti galima, bet name įrengti
trasos susijungimą su punktu – ne.
Todėl projektuotojai priėmė sprendimą pakeisti šiluminę trasą toje
pačioje vietoje, kurioje yra ir dabar.
Šiuo atveju savivaldybė palaiko daugiabučio namo gyventojų, o ne vieno
privatininko interesus“, – laikraščiui
pasakojo A. Kandratavičienė.
Direktorė taip pat pabrėžė, kad,
prieš vykdant šilumos tinklų renovacijos projektą, vasarą, J. Antanaitis
buvo supažindintas su tuo projektu ir
pasirašė po juo, kad susipažino. Pats
vyras teigė, kad „susipažinau“ pasirašė tik turto bendrasavininkė – jo
žmona, jis pats to nedarė.

Klevų alėja

Renkantis mobilųjį telefoną svarbu
jo patogumas. Šiam teiginiui ypač pritaria senjorai, kurie žino, koks svarbus
telefono dydis, ekrano ir mygtukų
plotis. Todėl telekomunikacijų bendrovė „Tele2“ už 1 litą pasiūlė specialiai
senjorams skirtus mobiliuosius telefonus „Huawei G 500“. Apsilankiusių
artimiausiame „Tele2“ salone, visų
senjorų laukia ir specialus pokalbių
planas, kuris leis sutaupyti ir bendrauti
dar daugiau.
Pigių pokalbių pasiūlymas
„Mobilusis ryšys senjorams svarbus
tiek pokalbiams su artimaisiais, draugais, tiek prireikus paprašyti pagalbos ar
susirgus. Geriau turėti telefoną, kuriuo
naudotis lengva – ekrane aiškiai matytųsi tekstas, mygtukai būtų pakankamai
dideli patogiai surinkti numerį. Svarbi ir
galimybė kalbėtis nevaržomai ir skambinti ne tik kai būtinai reikia, bet ir kai
norisi bendrauti“, – sakė Tomas Burovas,
„Tele2“ marketingo vadovas.
Norėdami kalbėti laisvai, visi senjorai gali pasinaudoti specialiai jiems
skirtu mokėjimo planu. Jis kainuoja
10 Lt per mėnesį ir suteikia 100 nemokamų minučių skambučiams į visus
Lietuvos mobiliojo ryšio tinklus. Be to,

pasirašant sutartį su dviem pasirinktais
abonentiniais numeriais „Tele2“ tinkle
galima bendrauti visiškai nemokamai
ir be apribojimų.
Patogus telefonas senjorams
Kad skambinti būtų patogu ir paprasta, „Tele2“ siūlo specialiai senjorams
skirtą mobilųjį telefoną. Pasirinkus naująjį planą senjorams ir pasirašius 18 mėn.
paslaugų teikimo sutartį, toks telefonas
kainuos vos 1 Lt be jokių papildomų
mokesčių.
Patogiam naudojimui pritaikytas
„Huawei G 500“ turi du greituosius
mygtukus, kuriuos paspaudus iš karto
surenkamas iš anksto nustatytas telefono
numeris. Telefone įdiegtas ir specialus
pagalbos skambučio mygtukas, kuris
leidžia greitai paskambinti bendru pagalbos numeriu 112.
„Huawei G 500“ senjorai suras daugiau naudingų funkcijų – žibintuvėlį,
radiją, didinamąjį stiklą ir fotoaparatą.
Be to, reikalingiausios funkcijos, tokios
kaip telefono atrakinimo bei žibintuvėlio
mygtukai, išdėstytos telefono šone. Taip
paskambinti ir pasinaudoti reikalingiausiomis funkcijomis galima daug greičiau
ir paprasčiau.
Naujuoju pokalbių plano ir telefono
už 1 Lt pasiūlymu pasinaudoti gali ir
nauji, ir esami „Tele2“ klientai. Tai padaryti galima visuose „Tele2“ salonuose ir
internetu, svetainėje www.tele2.lt.
Bendrovės „RAIT“ rugpjūtį atliktos
apklausos duomenimis, „Tele2“ yra populiariausias ir labiausiai rekomenduojamas
operatorius Lietuvoje. Daugiau nei pusė apklausos dalyvių teigė, kad naudojasi „Tele2“
paslaugomis. Daugiau nei pusė apklausos
dalyvių teigė, kad „Tele2“ paslaugos yra
pigiausios.
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Rinkimų pažadai ir
skaudi tikrovė

Tapkite Trakų kredito unijos nariais
ir naudokitės mūsų paslaugomis Lentvaryje.

Atkelta iš 1 p.

Vilniaus–Trakų rinkimų apygardoje iki pat antradienio vakaro
nebuvo gauti kelių apylinkių balsavimo rezultatai. Šių apylinkių rinkimų komisijų pirmininkai teisinosi,
jog jiems buvo skirta mažai pagalbininkų skaičiuojant balsus, tačiau jų
pasiteisinimai kelia abejonių.
Pažvelkime, kokie rezultatai
yra Vilniaus–Trakų rinkimų apygardoje. Išankstiniais duomenimis,
vienmandatėje apygardoje labiausiai sekėsi dabartiniam Seimo nariui
Jaroslavui Narkevičiui (LLRA). Jam
savo balsus atidavė 7859 rinkėjai,
antroje vietoje liko Darbo partijos

atstovė Mingailė Binkauskaitė, surinkusi 3985 balsus. Jie abu kovos
antrajame rinkimų ture. Kiti kandidatai rinkėjus sudomino mažiau:
Laurynas Kasčiūnas – 2060 balsų,
Vytautas Bakasėnas – 1651 balsas,
Aleksander Poplavski – 1530 balsų, Jonas Kietavičius – 1348 balsai,
Virgilijus Petras Matula – 807 balsai,
Ala Dekan – 721 balsas, Tomas
Tomilinas – 680 balsų, Stanislav
Tarasevič – 396 balsai ir Jonas Sadovskis – 260 balsų.
Rinkimų rezultatai Vilniaus–
Trakų daugiamandatėje apygardoje
matomi lentelėje:

•įvairių rūšių taupymo, vaiko ir terminuoti indėliai, einamosios sąskaitos;
•paskolos automobiliui, būsto remontui, baldams, studijoms, buitinei
technikai ir kitiems tikslams;
•mokėjimo pavedimai;
•mokėjimo kortelės „Maestro“ ir“ MasterCard“;
•internetinė bankininkystė i-unija;
•komunalinių mokesčių priėmimas.
Trakų kredito unijos Lentvario kasos darbuotoja suteiks visą informaciją narystės,
skolinimosi, taupymo ir kitais klausimais,
padės užpildyti prašymus.
Laukiame Jūsų adresu:
Bažnyčios g. 3, Lentvaris.
Užs. Nr. 37
Telefonas 8 528 29 929

Partija, koalicija

Paduotų balsų skaičius

pirm.

4665

215

4880

% nuo
dalyvavusių
rinkėjų
21,79%

pirm.

1790

96

1886

8,42%

pirm.

1706

93

1799

8,03%

pirm.

983

41

1024

4,57%

Pirmumo apylinkėse paštu
balsai

iš
viso

6

„Drąsos kelias“
politinė partija

pirm.

707

34

741

3,31%

9

Partija Tvarka ir
teisingumas

pirm.

1150

87

1237

5,52%

7

Lietuvos lenkų rinkimų
akcija

pirm.

6954

1153

8107

36,20%

14

Lietuvos valstiečių ir
žaliųjų sąjunga

pirm.

355

12

367

1,64%

16

Liberalų ir centro
sąjunga

pirm.

492

39

531

2,37%

Kęstutis Petkūnas
Autoriaus nuotr.

Užs. Nr. 38

Apleistų, užaugusių įvairia augmenija (krūmais, medžiais) žemės
plotų valymas ir paruošimas sodinimui. Tel. 8 679 11 119
Užs. Nr. 33

Parduodu
vaikišką universalų vežimėlį
(mažai naudotas).
Tel. 8 620 12 395
Užs. Nr. 39

Brangiai superkame
juodųjų ir spalvotųjų
metalų laužą.

Trakų kredito
unijos kolektyvas
sveikina visus savo
narius. Džiaugiamės ir dėkojame,
kad esate kartu su
mumis ir savo naryste padedate stiprinti pasitikėjimą
kredito unijomis.

Rinkimų rezultatai daugiamandatėje Vilniaus-Trakų apygardoje (Nr. 57)
Daugiausia balsų surinkusios partijos
VRK
sut.
Pavadinimas
Nr
3
Darbo partija
Lietuvos
8
socialdemokratų
partija
Tėvynės sąjunga 5
Lietuvos krikščionys
demokratai
Lietuvos Respublikos
1
liberalų sąjūdis

Išnuomojamos administracinės patalpos Lentvario centre, Bažnyčios
g., šalia policijos nuovados, dviejų
a. pastate, II aukšte.
Teirautis tel. 8 682 58586

Dėmesio!

Dauagiau kaip  tonas galime
išvežti, esant reikalui
demontuojame, pjaustome.
Kęstučio g. 1 M, Lentvaris.
Tel.: 8 619 50 106,
(8 58) 1 01
Užs. Nr. 26

Brangiai perkame mišką, žemę.
Pigiai rengiame miškotvarkos ir
kraštovaizdžio formavimo miškuose projektus. Rengiame želdinimo
projektus, miškų įveisimui žemės
ūkio paskirties žemėje ES paramai
gauti. Mišką įveisime savo lėšomis.
Tel. 8 686 18 463
el. p.valdas.miskas.lt@gmail.com

Užs. Nr. 36

UAB „ARLANGA wood“ – Baltijos šalyse viena didžiausių medinių langų ir
durų gamybos įmonė, kuri savo produkciją eksportuoja į Skandinavijos ir
kitas užsienio šalis, šiuo metu darbui Vilniuje ieško:

Stalių
Kaustytojų-stiklintojų
Dažytojų-šlifuotojų

Užs. Nr. 25

Cinkuota stogų ir sienų danga

Darbo pobūdis:
• Darbas surinkimo, stalių ir dažymo bare;
• Skandinaviško ir europietiško tipo langų ir durų furnitūros montavimas.
• Medinių langų stiklinimas sausuoju ir šlapiuoju būdu.
• Medinių langų paruošimas dažymui po gruntavimo.
Reikalavimai:
• Panašaus darbo patirtis
• Kruopštumas, atsakingumas, noras dirbti.
Mes siūlome:
• Atsakingą darbą didelėje įmonėje;
• Asmeninio ir profesinio tobulėjimo galimybes;

Lietaus nuvedimo sistema.
Greita gamyba ir atvežimas.
Prieinamos kainos.
Кokybiška žaliava iš Prancūzijos,
Švedijos, Аnglijos.

Мob. tel. 8 686 88 495, el. p. info@emanus.lt

• Atlyginimą, atitinkantį darbuotojo kompetenciją.
Norinčius dalyvauti konkurse prašome siųsti savo CV (gyvenimo aprašymą)
el paštu cv@arlanga.lt arba faksu (8 5) 2388 785 su nuoroda „Kaustytojasstiklintojas, stalius arba dažytojas“. Tel. pasiteirauti (8 5) 2311 621.
Užs. Nr. 34

Užs. Nr. 22

Mobiliu juostiniu gateriu kokybiškai pjauname medieną Jūsų
pasirinktoje vietoje. Dirbame su
trifaze ir benzinu. Kokybę ir gerą
kainą garantuojame!!!
Tel. 8 603 97 608
Užs.Nr. 19

Parduodamos malkos (beržo, juodalksnio, ąžuolo, skaldytos, kaladėlėmis, rąsteliais), atraižos (lapuočių,
spygliuočių). Atvežimas nemokamas Jums patogiu laiku.
Tel.: 8 678 34 328, 8 608 31 653
Užs. Nr. 13

Brangiai perku mišką su žeme arba
išsikirtimui. Atsiskaitau iš karto.
Tel. 8 603 33 557

Užs. Nr. 20

Parduodu malkas skaldytas kaladėlėmis, rąsteliais, atraižomis,
paruoštomis kūrenimui, už prieinamą kainą. Skubus, nemokamas
pristatymas Jums patogiu laiku.
Tel. 8 603 33 557
Užs.Nr. 21

Užs. Nr. 24

Užs. Nr. 30
Užs. Nr. 34

AUKSO IR SIDABRO,

Saulės elektrinių statyba

SENOVINIŲ VERTINGŲ DAIKTŲ

SUPIRKIMAS

LOMBARDAS
PC „Iki“, Vytauto g. 56, Trakai, tel. 8 689 98 555
PC „Norfa“, Klevų al. 4, Lentvaris, tel. 8 682 33 507

Integruoti sprendimai:

pavėsinės, parkingai,
stogeliai, markizės
UAB Proﬁmus

Mob. 8 612 25182

Užs. Nr. 20

Redaktorė Dana Zacharevičienė

Klevų alėja
Lentvario miesto laikraštis

www.klevualeja.lt

Leidžiamas nuo 2012 m. rugsėjo 7 d. Apimtis 1 sp. l. Laikraštis išeina penktadieniais.
Rengėjas (leidėjas) – UAB „Trakų žemė“. Įm. kodas 300883763. PVM mok. kodas LT100003523313
Direktorius ir vyriausiasis redaktorius Juozas Vercinkevičius.
Adresas: Naujoji g. 16, Trakai LT-21111 Tel. faks.: (8 528) 55 331. El. p. klevualeja@klevualeja.lt
Spausdino Media Regionalne Sp. z.o.o. (RAB) (Lenkija). Tiražas 1000 egz.

• Gamybinių ir administracinių
patalpų nuoma;
• Elektros instaliacijos montavimo
darbai, matavimai;
• Prekyba elektros, santechnikos, 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

www.proﬁmus.lt
Užs. Nr. 15

SKELBIMAI IR REKLAMA Tel. (8 528) 55 331
Mob. tel. 8 683 90 796

El. paštas klevualeja@klevualeja.lt
Redakcija už skelbimų ir reklamos turinį neatsako

Redakcija: Dana Zacharevičienė (redaktorė, tel. 8 683 90 796, el. p. klevualeja@klevualeja.lt), Auksė Kekytė (kalbos redaktorė, tel. 8 605 11 117), Edita Komarova (kultūra, tel. 8 603 11 117),
Jolanta Vasiliauskaitė (dizainerė), Daiva Sedlikovska (buhalterija, el. paštas buhalterija@traku-zeme.lt), Juozas Vercinkevičius (vyriausiasis redaktorius, tel. 8 605 19 302).
Bendradarbiai: Kęstutis Petkūnas (gamtosauga), Jonas Počepavičius (aktualijos, miesto gyvenimas), Evelina Kislych (reporterė), Viktoras Kieras (reporteris).

Užs. Nr. 11

