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Koncesininkas nori investuoti,
užstatydamas savivaldybės turtą

Trakų rajono šilumos tiekėjas – koncesininkas („E-energija“), o tiksliau
koncesininko dukterinė įmonė „Prienų
energija“, kreipėsi į Trakų rajono valdžią, kad ši leistų vykdyti investicinį
šilumos ūkio projektą už 6 mln. litų ir
būtent dėl būsimų investicijų įmonė
prašo leisti įkeisti ne savo turtą, bet savivaldybės (apskritai paėmus, būtų užstatytas Rūdiškių šilumos ūkis). Tačiau
Koncesijų įstatymo 23 straipsnyje aiškiai
rašoma: „Užtikrindamas bet kokių savo
prievolių įvykdymą, koncesininkas,
gavęs suteikiančiosios institucijos sutikimą, turi teisę įkeisti SAVO turtines
teises, kurias jis turi ar įgis ateityje pagal
koncesijos sutartį, būsimas pajamas
pagal koncesijos sutartį bei kitą savo
turtą, taip pat užtikrinti savo prievolių
įvykdymą kitais įstatymų numatytais
prievolių įvykdymo užtikrinimo būdais.“ Tokia yra ir teisininkų išvada.
Tačiau sprendimas dėl turto įkeitimo ir
koncesijos sutarties pakeitimo pateiktas
šiai tarybai be specialistų išvadų.
Anot „Prienų energijos“ vadovo
Vaido Povilėno, „Prienų energijos“
turto likutinė vertė, kurią įmonė galėtų
užstatyti, yra tik 300 tūkst. litų. Tačiau
tikslių duomenų, koks yra šios įmonės
nuosavas turtas, kokia jo dalis jau įkeista
bankams, neturi net Koncesijos priežiūros komisija. Tad, kodėl šioje situacijoje
savo turto neužstato pats koncesininkas
„E-energija“? Kodėl savivaldybė turi

rizikuoti savo šilumos tinklais? Anot
V. Povilėno, įmonė užstatys projekto
metu sukurtą turtą, kreditas truks aštuonerius metus, o pati koncesija – dar 15
metų. Taigi koncesininkas netramdomai
maudosi Trakų rajono aukso kasyklose – nerenovuotų namų ir pasenusių
šilumos tinklų ūkio verpetuose.
Projekto nerodo
Bėda ta, kad investicinio projekto
niekas ir akyse nematė. „Prienų energija“ jo nerodo, kaip ir nėra parengusi
plano, kaip atsiskaitinės savivaldybei už
vykdomus darbus. „Prienų energijos“
taktika – nuolat kalbėti abstrakčiai, neparodant jokių konkrečių skaičiavimų.
Todėl koncesijos sutarties pakeitimus
pateikė skubotai, sakydama, jog nėra
laiko svarstyti – reikia tvirtinti, kadangi
progos pasinaudoti ES parama nežinia
ar dar bus. V. Povilėnas kalba, kad apie
šį investicinį projektą kalbama dvejus
metus. Teisingai, kalbama, tačiau pagrįstų skaičiavimų, ekonomistų, audito
išvadų nerodo (sako, kad visa tai yra padaryta). Be to, nepateikti ir alternatyvūs
investiciniai projektai.
Visi juk supranta, kad renovuoti
šilumos ūkį reikia. Tad situacija nuolat
kartojasi: savivaldybė spaudžiama,
tarytum gulėdama po giljotina, nors
kontroliuoti ir laikyti rankose vadžias
turėtų būtent ji. Be koncesininko kontrolės taip ir yra, jog Trakai, pagal mokamą kainą už šilumą (35 ct) yra antroje

Policijos ataskaita už 2012 metus:
atlyginimai maži, greičio matuokliai
sugedę, elektrošoko prietaisų nėra

Nepaisant nežymių trūkumų
viešas policijos darbas spaudos
atstovams, galima sakyti, matomas.
Pareigūnai nuolat bendradarbiauja
su Trakų rajono savivaldybe dėl
viešosios tvarkos palaikymo, ypač
tai aktualu vasarą, kuomet vyksta
daug renginių.
Nusikaltimai
Kadangi Lentvaris yra didžiausias rajono miestas, tai ir nusikaltimų 2012 m. čia buvo padaryta
daugiausiai – 341. Tačiau skaičiuo-

Telefoniniai sukčiai
Pastaruoju laikotarpiu taip pat
daugėjo vadinamų telefoninių
sukčių atvejų. Nusikaltėliams, prisistatantiems STT, „Sodros“, banko
darbuotojais, pavyksta įtikinti žmones atskleisti asmeninių sąskaitų
apsaugos duomenis ir taip išvilioti
tūkstantines patiklių gyventojų
santaupas. Kaip rašoma policijos
ataskaitoje, keisčiausia yra tai, kad
nukentėję asmenys yra išsilavinę,
turintys gyvenimiškos patirties. Į
pinkles patenka ir vaikai, jaunimas.
2012 metais iš 31 sukčiavimo atvejo
ištirta 13.
Nukelta á 2 p.

Trakų valdžios
perversmas
Vakar įvyko tarybos posėdis,
per kurį buvo pareikštas nepasitikėjimas Trakų r. savivaldybės
meru Vincu Kapočiumi, vicemere
Teresa Solovjova ir administracijos
direktoriaus pavaduotoja Irena
Narkevič. Kai laikraštis 13 val. buvo
siunčiamas į spaustuvę, meras Vincas Kapočius pagal balsavimą buvo
atleistas iš pareigų. Naujuoju meru
buvo išrinktas Vytautas Zalieckas.
Kas vyko toliau, informuosime
kitame numeryje.
KA informacija

Brangiai superkame
juodųjų ir spalvotųjų
metalų laužą.

Koncesijos priežiūros komisijos narė Ona Staniulionienė per gyventojų susirinkimą ir per komisijos posėdį „Prienų energijos“ vadovo Vaido Polilėno prašė atsakyti, iš kokių dalių pinigine išraiška susideda Trakams tiekiamos šilumos kaina,
bet atsakymo taip ir negavo

vietoje nuo galo, brangiau (36 ct) – tik
Anykščiuose.
Dirba atskirai
Mūsų išrinkti politikai nedirba
viena kryptimi. Vieni eina jau pramintu keliu ir toliau pagal koncesijos
sutartį grumiasi su „Prienų energija“,
kiti ieško galimybių, kaip šilumą tiekti
iš popieriaus fabriko AB „Grigiškės“.
Tačiau ir pastarasis variantas nei kiek
nepasistūmėjo iš vieno taško – susitiki-

mo tarp Trakų valdžios ir „Grigiškių“
vadovų. Kad derybos nepasistūmėjo ir
konkrečių pasiūlymų nebuvo pateikta,
patvirtino ir įmonės „Grigiškės“ generalinis direktorius Gintautas Pangonis.
Direktorius taip pat laikraščiui teigė,
jog įmonė galėtų tiekti karštą vandenį
Lentvariui, tačiau skaičiais to nepatvirtino.
Dana Zacharevičienė
Autorės nuotr.

Teismas skelbs nuosprendį
įtariamiems kyšininkavimu

jant nusikaltimų skaičių, tenkantį
tūkstančiui gyventojų, mažiausiai
nusikaltimų padaroma Paluknyje,
Onuškyje, Lentvaryje, o daugiausiai – Trakų seniūnijoje. Taigi gal
jau laikas baigti klijuoti Lentvariui
nusikalstamo miesto etiketę?
Bendrą nusikaltimų skaičiaus
rajone (836) padidėjimą (92 daugiau
nei 2011 m.) lėmė įsigaliojęs Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje
įstatymas. Dėl to padaugėjo iškvietimų, į kuriuos būtina sureaguoti,
ryšium su šiuo įstatymu pradėti 75
ikiteisminiai tyrimai. Anot ataskaitos pranešėjų, pagerėjo ir nusikalstamos veikos ištyrimas: 124 atvejais
daugiau nei 2011 m.
Trakų rajono policijos komisariato
viršininkas Valerij Vincukevič

Kaina 1 Lt

Korupcijos byloje pagrindiniai įtariamieji – buvę Trakų valdininkai meras
Vytautas Petkevičius, tuometinis savivaldybės administracijos direktorius
Leonardas Karnila ir mero pavaduotojas Saulius Raščiauskas – kitą savaitę
turėtų išgirsti teismo jiems paskirtas
bausmes

Vilniaus apygardos teismas
ruošiasi paskelbti nuosprendį
Trakus sukrėtusioje korupcijos
byloje įtariamiesiems valdininkams: buvusiam merui Vytautui
Petkevičiui, tuometiniam savivaldybės administracijos direktoriui
Leonardui Karnilai ir mero pavaduotojui Sauliui Raščiauskui.
Prokuroras siūlo įtariamuosius

nubausti 6-8 metų laisvės atėmimu bei piniginėmis baudomis. Į
įtariamųjų ratą taip pat patenka
Stanislovas Narkevičius (dar gerai
žinomas kaip „Narkuša“), Kęstutis
Biekša (statybų bendrovės UAB
„Altitudė“ vadovas), Danė Rudelienė (Trakų rajono savivaldybės
administracijos Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyriaus
vedėja), Gaudenta Sakalauskienė,
Juozas Baltmiškis, Valdas Dzikevičius, Algimantas Visockis, Julius
Urbanavičius, Rolandas Žilinskas,
Pranas Vytautas Pulauskas ir
Mindaugas Kirlys. Baudžiamojon
atsakomybėn taip pat yra patrauktos bendrovės „Elektros pasaulis“,
„Altitudė“, „Vilungė“, „Baltic Faber“ ir „Dializės centras“.
Šioje istorijoje liūdina dar ir tai,
jog įtariami korupcija valdininkai
kaip niekur nieko dirba dabartinėje
valdžioje, tą paaiškindami taip:
„Tokia rinkėjų valia.“ Deja, daugumos rinkėjų valia visai kitokia.
Kalta rinkimų (partinių sąrašų)
sistema, kurios nesiryžta pakeisti
nei vienas politikas.
Baigiantis Trakų korupcijos
bylai, braška ir Trakų valdžios
koalicija, kurioje ir yra įtariamieji.
Kaip susidėlios politinė draugystė,
greit paaiškės.
KA informacija
Autoriaus nuotr.

Daugiau kaip  tonas galime
išvežti, esant reikalui
demontuojame, pjaustome.
Kęstučio g. 1 M, Lentvaris.
Tel.: 8 619 50 106,
(8 58) 1 01
Užs. Nr. 85

Abiturientų susitikimas
Motiejaus Šimelionio gimnazijoje
vasario 2 d. (šeštadienis) 14 val.
M. Šimelionio gimnazija šiemet
atgaivino seną tradiciją. Pirmąjį vasario
šeštadienį aplankykite savo mokyklą,
susitikite su bendraklasiais, buvusiais
mokytojais, pasėdėkite savame suole (jei
toks dar išliko), leiskite, kad jus užplūstų
jaunatviški prisiminimai. Po oficialiosios
renginio dalies laukia bendravimas, o
vakarop – šokiai. Ir visa tai – be alkoholio! Girdite, be alkoholio! Vėl, kaip
ir mokykloje, teks mokytis, mokytis
linksmintis be svaigalų.
Susirinkusieji bus skatinami aukoti lėšas mokyklos choro drabužių
įsigijimui.
Iki pasimatymo mokyklos suole!
KA informacija

TRAKŲ BALDAI
Vytauto g. 4, Trakai
Tel. faks. 8 528 51 044
el. paštas: trakubaldai@gmail.com
Darbo laikas:
I-V 9-18 val., VI-9-15 val,
VII-nedirba
Užs. Nr. 4

Užs. Nr. 7

Užs. Nr. 17
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Kaip išgyvena Lentvario ambulatorija?

Nors Lentvario poliklinika iš išorės atrodo gana niūriai, tačiau
vidus jau suremontuotas. Ligonių nusiskundimų gydytojais kol
kas negirdėjome, tačiau laikraščiui vis tiek įdomu, kaip gyvuoja
viena svarbiausių miesto įstaigų.
Kalbamės su VšĮ Lentvario ambulatorijos direktore, vaikų
ligų gydytoja Lina Žvirgždauskiene, kuri jau 16 metų vadovauja
šiai įstaigai.
Ne. Mūsų įstaigoje yra grupinė
praktika. Grupinė, tai reiškia, kad
kartu komandoje dirba šeimos,
vaikų ligų, vidaus ligų gydytojai,
ginekologas ir chirurgas. Jei būtų kitoks įstaigos darbo modelis (šeimos
gydytojai), neturėtume nei ginekologo, nei chirurgo. Šių gydytojų etatai šiuo metu nefinansuojami, juos
išlaikome iš pacientų krepšelio lėšų.
Ir šiaip bendra sistema yra tokia,
jog, esant tik šeimos gydytojų darbo
modeliui, finansavimas didesnis
negu esant grupinei formai. Tačiau
miestas didelis ir mes negalime
savo pacientų palikti be chirurgo,
ginekologo.

VšĮ Lentvario ambulatorijos direktorė
Lina Žvirgždauskienė

Jūs daug žinote apie šitą įstaigą, visą jos evoliuciją, augimą.
Sakykite, kiek šiandien joje yra
pacientų?
Pas mus prisirašiusių pacientų
šiuo metu per 10 tūkstančių, tiksliau
10400, bet nuo šių metų finansuojami tik sveikatos draudimu apsidraudusieji. Tokių yra 9300. Kiti už
sveikatos paslaugas turi mokėti.
Jūs aptarnaujate gyventojus ir
iš atokesnių kaimų?
Taip. Teritorinio paskirstymo
nėra. Kur pacientas pasirenka, ten
ir gydosi. Yra pacientų iš Bališkių,
Kulokiškių, iš buvusio Gurelių
kaimo, ten dabar Vilniaus teritorija. Lentvario seniūnijoje tolimesni
Valų, Vosyliukų, Rykantų kaimai,
bet iš ten irgi turime pacientų. Kai
kurie grigiškiečiai, Naujojo Lentvario kaimo gyventojai taip pat pas
mus prisirašę.
Kokie atsiliepimai tvyro apie
Jūsų įstaigos darbą?
Sunku kalbėti patiems apie save.
Tačiau mūsų personalas mažai keitėsi. Tai gal šį tą reiškia.
Mums teko girdėti atsiliepimus, jog stipriausia Jūsų įstaigos
dalis yra Vaikų skyrius.
Taip. Pati esu vaikų gydytoja
ir žinau, kad mūsų akyse užaugo
jau ne viena gyventojų karta. Mūsų
gydytojais pacientai pasitiki.
Vaikų skyriaus gydytojai yra
taip pat ir šeimos gydytojai?

Kaip realybėje atrodo paciento
prisirašymas? Koks gydytojas jį
aptarnauja?
Pacientas prisirašo prie vaikų,
prie vidaus ligų ar šeimos gydytojo.
Kiekviena amžiaus grupė finansuojama skirtingai. Ir iš to įstaiga
išgyvena. Truputėlį pajamų gauname iš mokamų paslaugų, tačiau
jų nedaug, tai: vairuotojų sveikatos
tikrinimas, ginklo įsigijimas, patikra
prieš darbą ir dirbant. Mokami yra
laboratoriniai tyrimai, kuriuos atlieka kitos laboratorijos, tačiau mes iš
to pajamų negauname.
Tai kokio medicinos lygio yra
ambulatorija?
Pirminio lygio. Konsultacinio
(II lygio) neturime. Mūsų patalpose
šiuo metu dirba tik du specialistai iš
Trakų ligoninės (konsultacinės), tai
rentgenologas ir LOR.
Konsultuotis pas kitus gydytojus siunčiate daugiausiai į
Trakus?
Pacientas gali rinktis, ar Trakai,
ar Vilnius. Daugelis vyksta į Trakus,
kiek mažiau – į Santariškių trečio
lygio konsultacinę įstaigą. Antrojo
lygio konsultacinės medicinos įstaigos perpildytos, kadangi turi daug
savo pacientų, todėl daugiausia
kreipiame į Trakus.
Kokius gydytojus turite?
Kas priklauso pirmam gydymo
lygiui, viską turime: tris šeimos
gydytojus, vidaus ligų gydytoją,
tris pediatres, ginekologus, chirurgą ir du odontologus. Buvo trys
odontologai, tačiau, vienam mirus,
specialistės pasiskirstė darbus.
Krūvis joms padidėjo, tačiau kol kas

nejaučiame poreikio priimti trečią
odontologą. Antrojo lygio gydytojų kaip savo darbuotojų neturime.
Pas mus dirba Trakų ligoninės
specialistai – rentgenologas ir ausų,
nosies, gerklės gydytoja. Aišku
norėtume, kad vietoje dirbtų dar ir
reabilitologas, endoskopuotojas, neurologas, ginekologas-echoskopuotojas. Patalpas dabar jau susitvarkę,
galėtumėme įkurdinti specialistus,
tačiau išlaikyti jų pirminio lygio
ambulatorijoje neleidžia įstatymai,
ligonių kasos nefinansuoja. Dar
turime fizioterapijos kabinetą, jo
mums nepriklausytų išlaikyti, bet
išlaikome, įvedėme tik simbolinį
mokestį – tris litus. Viskas, žinoma,
suderinta su Stebėtojų taryba.
Ne mažiau svarbus ir įstaigos
pastato patrauklumas, jo gražėjimas. Kiek metų reikėjo plušėti,
kad ambulatorijoje įvyktų renovacija?
Aš pradėjau dirbti 1997 m. Iš
pradžių jokių investicijų nebuvo,
tik savo lėšom keitėme langus.
Ypač buvo šalta Vaikų skyriuje.
Remontai prasidėjo nuo 1998 m.
Pirmiausia stengėmės renovuoti
vidų, kad pacientai ir darbuotojai
dirbtų žmogiškesnėmis sąlygomis.
1999 m. savivaldybė parėmė stogo
remontą. Nuo 2005 m. pradėjome
gauti Vyriausybės investicijas.
Bėda tik ta, kad finansavimas vyko
ir vyksta dalimis. 2005 m. mums
skyrė 120 tūkst. litų, 2008 m. − 400
tūkst. litų, 2008 m. − 200 tūkst. litų.
Vėliau Vyriausybės investicijos
buvo nutrauktos. Tik 2010–2011 m.
Trakų rajono savivaldybė skyrė lėšų
rentgeno kabineto iškėlimui ir naujo
įrengimui. Vien tik rentgeno kabineto iškėlimas be aparatūros kainavo
daugiau kaip 100 tūkst. litų, kadangi
kabinetui keliami specifiniai reikalavimai. Kai iškėlėme rentgeno
kabinetą, tuomet galėjome sujungti
Vaikų skyrių su kitu įstaigos korpusu. Anksčiau tekdavo pacientams
eiti per lauką. Perėjimą padarėme
2011 m. Vyriausybės investicijos vėl
buvo skirtos 2012 m. Suremontavome registratūrą, pradėjome šiltinti
pastatą.
Pagaliau matome, jog prasidėjo
ir išorės remonto darbai.
Visas renovacijos projektas įvertintas maždaug apie 2 mln. litų. Dabar įsisavinome tik kiek daugiau nei
800 tūkst. litų. Mūsų laukia pastato
apšiltinimas, reikia sutvarkyti visą
inžinerinę infrastruktūrą, aplinką.
O kaip sekasi atnaujinti medicinos įrangą?
Įrangą stengiamės atnaujinti iš
tų lėšų, kurias užsidirbame, tačiau

Vadovė labai džiaugėsi, jog prieš metus pavyko sujungti dvi poliklinikos pastato
dalis bendru koridoriumi. Iki tol pacientams tekdavo eiti lauku

ją reikia kartas nuo karto atnaujinti,
ji neilgaamžė. Tiesa, mes dar dalyvavome projekte su Santariškių klinika, tai gavome elektrokardiografą,
kompiuterį, įrengėme dar vieną
kabinetą. Tačiau tokios brangios
aparatūros, kaip echoskopai, intervenciniai aparatai, pirminis lygis
negali turėti. Pas mus autoklavai yra
nepigūs, kainuoja apie 20 tūkst. litų,
elektrokardiografai kainavo apie 15
tūkst. litų.
Visos įstaigos stengiasi įsivesti
elektroninę registracijos, paciento
kortelės sistemas, o kaip Jūs?
Mes dalyvaujame šituose procesuose. Šiais metais planuojame
paleisti savo interneto svetainę. Visi
gydytojai turi kompiuterius, reikalingos tik specialios programos. Šiuo
metu ruošiamės įvesti kompiuterinę
paciento kortelės apskaitą. Taip
pat bus tiesioginis ryšys su ligonių
kasomis, todėl pagreitės siuntimo
išdavimas sanatoriniam gydymui.
Paciento draustumo patikra vyksta
internetu.

Maždaug kas dvi savaites vykdomi užrašymai (red. past. – Trakuose
pirminis užrašymas pas odontologus
galimas po mėnesio–dviejų, o pakartotinai – po trijų–keturių savaičių).
O už kokius pasiekimus šiemet
buvote įvertinti Trakų rajono savivaldybės raštiška padėka?
Kaip ir visoje Respublikoje vykdomos skatinamosios, prevencinės
programos, taip ir mes vykdome
tokias programas: širdies kraujagyslių, krūties vėžio patikrą, storojo žarnyno, prostatos vėžio, vaikų dantų
silantavimo, gimdos kaklelio vėžio
prevencinius tyrimus. Per metus prevencinėse programose sudalyvauja
1500 pacientų. Noriu pastebėti, kad
krūties vėžio prevencinėje programoje moterys vangiai dalyvauja.
Tačiau jaučiame, kad pacientai yra
apsiskaitę, jau žino apie šias ligas,
todėl ir ateina.
Už prevencinę veiklą ir buvome
įvertinti padėka.

Ar tenka pacientui ilgai laukti,
kol pateks pas gydytoją į priėmimą?
Eilių kaip ir nebūna, nes yra
išankstinė pacientų registracija,
nebent ūmiai susirgusiems ir atvykusiems neperspėjus tenka palaukti
eilėje.

Jau kuris laikas gydytojai kaltinami, jog labai dažnai, kartais
net nepagrįstai ligoniams išrašo
antibiotikus. Mokslininkai pranešė, kad dėl virusų adaptacijos greit
nesugebės sukurti naujų atsparių
vaistų. Ar leidžiate gydytojams
taikyti žolelių gydymą? Ar visgi
jūs – medicinos įstaiga ir gydote
tik vaistais?
Taikome įvairų gydymo modelį,
tačiau nepamirškime, kad valstybinė
įstaiga negali taikyti tokio gydymo,
kurio nėra jos metodikose. Taikome tai, kas patvirtinta medicinos
mokslo. Tačiau kiekvienas gydytojas
laisvas pasirinkti gydymo būdą:
skirti vaistus, gal taikyti fitoterapiją.
Čia jau gydytojo gabumų ir įžvalgos
laisvė.

O kokios eilės yra pas odontologus?

Kalbėjosi Dana Zacharevičienė
Autorės nuotr.

Stengiatės įvesti naujoves, kaip
ir kitos gydymo įstaigos renovuojatės, o ar naujų pacientų prisirašo,
ar visgi jaučiate jų mažėjimą?
Nors nedidelis, bet judėjimas
vyksta. Maždaug 30-40 pacientų
prisirašo daugiau nei miršta, emigruoja ar dėl kitų priežasčių jų
netenkame.

Policijos ataskaita už 2012 metus: atlyginimai maži, greičio
matuokliai sugedę, elektrošoko prietaisų nėra

Atkelta iš 1 p.

Papirkimas
Pranešėjai taip pat tvirtino, jog
policijos pareigūnai principingai
reaguoja į jiems siūlomas pakišas,
todėl tiek Viešosios policijos, tiek
Kriminalinio skyriaus vadovai bei
Trakų policijos komisariato vadovas Valerij Vincukevič džiaugiasi
matomais rezultatais.
Narkotikai, alkoholis
Daug dėmesio buvo skirta su
narkotikais susijusiems atvejams.
2012 metais pradėta 17 ikiteisminių tyrimų, tai dvigubai daugiau
nei 2011 metais. Tačiau šie skaičiai
vis tiek neatspindi realios narkoti-

kų propagandinės situacijos rajone, todėl, anot V. Vincukevičiaus,
šiais metais bus dedamos didesnės
pastangos išaiškinti asmenis ir
grupes, užsiimančius narkotinių
medžiagų platinimu.
Surašytas 21 protokolas naminės degtinės, raugalo ar kitų
namų gamybos stiprių alkoholinių
gėrimų gamintojams, pardavėjams
ar pirkėjams, 22 protokolai už etilo
alkoholio, jo skiedinių gaminimą,
pardavimą ar kitokį realizavimą.
Iš viso paimta akcizinių prekių:
produktų, pagamintų iš denatūruoto etilo alkoholio, – 44 l, alkoholinių gėrimų – 186 l, naminės

degtinės – 87 l, raugalo – 1060 l,
tabako gaminių – 19577 pakelių,
naftos produktų – 600 l, vaistų – 60
vienetų.
Eismo įvykiai
2012 metais įvyko 27 eismo
įvykiai, kuriuose buvo sužeisti 43
žmonės, 6 žuvo (iš jų 4 neblaivūs
vairuotojai, 2 pėstieji, ėję be atšvaitų), 287 – techniniai eismo įvykai.
Pareigūnai nustatė 2882 Kelių
eismo taisyklių pažeidimus. 28 pažeidimai buvo padaryti važiuojant
per Lentvario geležinkelio pervažą.
Baudos už kelių eismo pažeidimus
siekė pusė milijono litų, kurie pa-

pildė šalies biudžetą. Anksčiau šios
lėšos buvo paskirstomos kitaip,
50 proc. patekdavo į Trakų rajono
biudžetą. Komisariato vadovas V.
Vincukevič taip pat kalbėjo, jog policininkų algos ne tik nedidėja, bet
ir negrąžinamos į 2008 metų lygį,
todėl nuolat trūksta lėšų. Dėl to
policija neturi elektrošoko prietaisų, kurie būtini vykdant Apsaugos
nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymą, trūksta kuro. Nuolat tenka
taisyti gendantį nešiojamą greičio
matuoklį. Anot vadovo, būdavo
taip, kad savaitę pareigūnai juo
naudodavosi, o mėnesį matuoklis
būdavo taisomas, tačiau, nepaisant

to, buvo nustatyta daugiau nei 1000
greitį viršijusių pažeidėjų.
Policijos ateitis
Neramina tik policininkų ateitis. Dėl mažų atlyginimų, nepopuliarios profesijos studijas pasirenka jau nebe tokie kiekiai jaunų
žmonių. V. Vincukevič minėjo, jog
jį išties neramina ateitis, tačiau tai
reikia spręsti valstybiniu mastu,
kadangi Lietuva vienintelė iš ES
narių nebeturi atskiros mokyklos,
kuri rengtų būsimus policininkus.
Dana Zacharevičienė
Autorės nuotr.
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Netekome kilimų raštų kūrėjos
Angelė Bilevičienė
(1930–2013)

Iš gyvenimo išėjo talentinga dailininkė,
Lietuvos dailininkų sąjungos narė, buvusi
Lentvario kilimų fabriko vyriausioji dailininkė Angelė Bilevičienė, kūrusi lietuviškų
kilimų raštus 27 metus.
A. Bilevičienė gimė 1930 m. Kaune.
Baigusi Vilniaus valstybinį dailės institutą
1955 metais, darbinę veiklą pradėjo Vilniaus
„Aušros“ siuvimo fabrike. 1958 metais buvo
perkelta dailininkės pareigoms į Lentvario
kilimų fabriką. Po šešerių metų tapo šios
įmonės vyriausiąja dailininke ir vadovavo
kilimų raštų kūrėjų kolektyvui iki 1985
metų.
A. Bilevičienei teko parodyti daug sumanumo ir kūrybingumo
įsisavinant juostelinių, žakardinių, o vėliau ir siūtinių kilimų gamybą. A. Bilevičienės vadovaujamas dailininkų kolektyvas stebino
kūrybingumu, naujų meninių sprendimų ieškojimu, lietuvių liaudies
ornamentų ir raštų panaudojimu pramoninėje kilimų gamyboje.
Lentvario kilimai garsėjo visoje tuometinėje Sovietų Sąjungoje,
buvo aukštai vertinami Sąjunginės meno tarybos, apdovanojami parodų medaliais. Daug apdovanojimų už originalius kilimų piešinius
buvo gavusi ir A. Bilevičienė. Populiarūs buvo jos sukurti kilimai
„Žuvintas“, „Rubinas“ ir kiti, o tokių nuostabių, subtilaus meninio
vaizdo, kilimų piešinių vyriausioji dailininkė buvo sukūrusi daugiau
nei šimtą. A. Bilevičienės ir jos vadovaujamų dailininkų sukurti kilimai
garsino Lietuvą tarptautinėse parodose Paryžiuje, Niujorke, Londone,
Varšuvoje, Leipcige ir kituose miestuose.
A. Bilevičienės veikla ir kūryba – tai lietuviškų pramoninės gamybos kilimų raštų kūrimo mokyklos, jų gamybos istorijos dalis. Lentvario
kilimų fabriko klestėjimo metais lietuviški kilimai turėjo stebėtiną
paklausą. Tai buvo A. Bilevičienės ir jos vadovaujamų dailininkų
kolektyvo kūrybinių ieškojimų, pavydėtino talento ir pasiaukojamo
darbo rezultatas.
Lentvario kilimų fabriko dailininkų kabinetas buvo ne tik kilimų
raštų kūrėjų darbo vieta, bet ir meno kampelis. Su nuoširdžia dailininkų kolektyvo vadove buvo malonu bendrauti, diskutuoti, pasitarti.
A. Bilevičienę gerbė ne tik Lentvario kilimų fabriko kolektyvas, bet ir
visi ją pažinoję. Jos atminimas ilgai išliks mūsų širdyse.
Grupė buvusių kilimiečių

Laiškas redakcijai

Žiaurumas turi būti
baudžiamas

Šuns paskutinė nuotrauka, padaryta jį
ištraukus iš šulinio

2013 metų sausio 8 diena. Vakaras. Skambutis. Pranešimas: laukuose apleistame šulinyje rastas
šuo. Daugelis lentvariečių jau žino
šią istoriją. Nesikartosiu. Tačiau paminėsiu trumpai. Tą vakarą kėlėme
ant kojų, ką galėjome. Susirinkę prie
to prakeikto šulinio, paskambinome
112. Sujungė su ugniagesiais. Ačiū
šiems vyrams. Atvažiavo pažiūrėti,
kuo galėtų padėti. Deja, su miestą
aptarnaujančia benamių augintinių
reikalais įmone „Nuaras“ iš karto
susisiekti nepavyko, susisiekėme,
kai jau buvo gana vėlu jiems atvykti.
Iki vėlyvo vakaro palaikėme ryšį ir
su seniūnu, ir su žmonėmis, kurie ėjo
prie šulinio, nešė tam nabagui paėsti.
Buvo nemigos naktis.
Kitos dienos pavakarę atvyko
„Nuaro“ vadovė su savanore, susirinko ir mūsų vyriškos pajėgos:
seniūnas V. Rukšėnas, A. Denaitis,
D. Sosnovskis. Ištraukėme šulinyje
įkalintą šunį. Tik tada supratome,
kodėl šuo buvo alkanas, dehidratavęs, beviltiškai liesas ir nepagydomai
sergantis. Jis tapo eiline žmogaus
žiaurumo, neatsakingumo auka.
Šunį išvežė į Kauną pas veterina-

rus. Paaiškėjo, kad jokio šanso jam
pagyti nėra: nuo ligos jau buvo atrofavęsi vidaus organai. Gyvūnas buvo
užmigdytas. Bet yra vienas dalykas,
pažadėjau jam ir sau jo nepamiršti.
Tas šuo parašė laišką iš savo vaivorykštės šalies: „Aš – vienas iš dešimt
pasmerktųjų. Dabar iš jų – nei vienas,
buvęs gyvas, buvęs TAVO šuo,
galėjęs už TAVE atiduoti gyvybę,
mylėjęs besąlygiškai ir ištikimai. Buvau reikalingas tol, kol buvau sveikas. Aš TAU atleidau, žmogau. Tik
nesupratau, kodėl mane pasmerkei
tokiai baisiai mirčiai. Kiti, svetimi,
mane traukė iš tos duobės. Svetimi
man davė šansą numirti garbingai,
šilumoje. Ne TAVO ranka mane paglostė prieš išeinant. Ne TAVO balsas sukuždėjo, kad viskas bus gerai,
tau nieko nebeskaudės. Ir ne TAVO
ranką aš palaižiau dėkodamas. Labai
gaila, kad TAU vietoj širdies atsirado
akmuo. Sudie. TAVO šuo.“
Seniūnija pažadėjo informuoti
policiją dėl žiauraus elgesio su gyvūnais. Tačiau raginu ir jus, gyventojai, jeigu galite suteikti informaciją
apie šio šuns šeimininkus, nelikite
abejingi ir informuokite seniūniją
ar policiją. Žiaurumas turi būti baudžiamas, kol patys dar nevirtome
tiesiog dvikojais padarais.
Aš bandau prisibelsti iki žmonių
sąmonės, sąžinės ir atsakomybės. Tai
pažadėjau žiūrėdama šiam šuniui
į akis, pažadėjau kalbėti už tokius
vargdienius, nes jie už save negali
kalbėt, negali rašyti.
Jolanta Sapežinskaitė-Venciuvienė,
Beglobių gyvūnų prieglaudos savanorė
Autorės nuotr.

Apie „tam tikrų sąlygų“
naudą ne vartotojui
Šio teksto pradžia remiasi turimais
Lentvario šilumos ūkio žinovo lentvariečio Vitalijaus Perematko dokumentais, laikinai J. P. draugiškai išnuomotais. Bet iš pradžių iš lotynų kalbos
išsiverskime žodį koncesija – „sutartis,
kuria tam tikromis sąlygomis kapitalistams išnuomojamos eksploatuoti
valstybei arba savivaldybės organams
priklausančias įmones“. Gerbiami
daugiabučių gyvenamųjų namų butų
savininkai, pabrėžiu, „tam tikromis
sąlygomis“ .
Va, UAB „Prienų energija“ dokumentas, pavadintas „Dėl 2005-09-28
koncesijos sutarties pakeitimo/papildymo“ ir datuotas 2012 11 19 numeriu
2.15-1316 bei skirtas „Trakų rajono
savivaldybės merui p. Vincui Kapočiui“.
Viena aišku, to rašto, kurį pasirašo UAB
„Prienų energija“ direktorius Vaidas
Povilėnas, šilumos vartotojas niekada
net kirviu neįkirs, nes „tam tikromis sąlygomis“ šnekama šifruota kapitalistine
kalba, kuri, ne kitaip, dėstoma „benderių
akademijose“. Todėl tam J. P. saviškio
protelio nedžiovins, o pacituos minėto
dokumento daleles, gyvybiškai liečiančias tik mūsų Lentvarį: „Koncesininkas
(suprask! Vaidas Povilėnas – J. P.) sutarties pagrindu yra pasiruošęs įgyvendinti
tokius projektus kaip (...) Lentvario miesto šiaurinės dalies centralizuoto šilumos
tiekimo modernizavimas (Nr.VP2-4.2ŪM-02-K-02-040)“ ir „Biokuro 4.9 MW
galios katilinės su kondensaciniu ekonomaizeriu Ryto g. 5, Lentvaryje, statyba
ir rekonstravimas (Nr.2011/1.2.2/22.).“
Toliau direktorius patikina, jog tam yra
gautos ES lėšos ir net specialiųjų valstybinių programų finansavimas. Bet...
„tam tikromis sąlygomis“ UAB „Prienų energija“ tarp 2005–2012 metų iki
šiolei nemodernizavo Lentvario miesto
šiaurinių, lentvarietiška tarme tariant,
„triūbų“, genančių iš katilinės „aukso
šilumą“, kurių sovietines sieneles ardo
10 atmosferų spaudimo vanduo, turintis
kietų dalelių, o jų išorę joms padeda ėsti
Lentvario negilus gruntinis vanduo.
Kad tik Lentvaris nesulauktų Telšių
bėdos, Viešpatie maloningas.
Dėl biokuro „malonės“ diskusine
forma pateiksime tokius faktus: per
metus 2001 metais dujinė katilinė 18 000
MW į atmosferą išmetė CO2 – 19,997
tonos, azoto – 7,235, SO2 – ne, tvirtųjų
dalelių – taip pat ne. Jei „tam tikromis
sąlygomis“ katilinę 10 350 MW kūrensime malkų atliekamomis, tai per metus
CO2 išmes 76 000 t, azoto – 14,250 ir
sieros – 38,000. Kažkodėl tokių faktų
Trakų rajono koncesininkas netyrinėja,
nes, regis, ir neturi tam energijos, kurią
sėkmingai naudoja tik tam, kad pakeltų
šilumos kainas ir gražiai sutartų su rajono savivaldybe. Prie to paties: medis
greičiau dega, negu auga.
O gal palauksime skalūninių tautinių dujų? Antai Lentvaryje „tam
tikromis sąlygomis“ Pakalnės g. 23
daugiabučio gyventojai, kad apšildytų
vieną kvadratinį savo buto metrą, moka
16 Lt, Bažnyčios g. 21 (12 butų) – 14,35
Lt, o Ežero g. 10 – 8,43 Lt. Štai kam reikalinga renovacija, apie kurią daug kalba
visos buvusios ir esamos Vyriausybės,
bet niekas nepaaiškina žmoniškai, todėl
„tam tikromis sąlygomis“ suteikiama
visiška „demokratija“. UAB „Prienų
energija“, vadinasi, koncesininkas, kapitalistų sugalvotas tam, kad būtų galima
nebaudžiamai „dalintis“, nes tokius

strategiškai nacionalinius reiškinius
privalo valdyti išrinktos savivaldybės.
(Nesuprantamai pasakyta, ką?)
Šio rašinėlio pabaiga būtų griežtai
kita, jeigu ne sausio 24 d. V. Perematko
telefono skambutis, pranešęs, jog tą
vakarą miesto šilumos ūkio tematika
seniūnijoje vyks susirinkimas. Buvo jis,
į kurį atėjo 20 aktyviausių lentvariečių
ir atvažiavo pats Seimo pirmininko
pavaduotojas Jaroslav Narkevič, Trakų
rajono vicemerė Teresa Salovjova ir
UAB „Prienų energija“ direktorius V.
Povilėnas, kuris informavo, jog Lentvario šilumos ūkį būtina renovuoti iš
pagrindų, o tam, cituojame jau minėtą
laišką Vincui Kapočiui, „reikės įkeisti Trakų mieste ir Lentvario mieste
esančias centralizuoto šilumos tiekimo
sistemų trasas, kurios nuosavybės teise
priklauso uždarajai akcinei bendrovei
Trakų šilumos tinklams (...). Dėl šios
priežasties Koncesininkas siekia, kad
Trakų rajono savivaldybė ir uždaroji
akcinė bendrovė Trakų šilumos tinklai
neprieštarautų bei sudarytų visas sąlygas, imtųsi visų reikiamų veiksmų, kad
aukščiau minėtas turtas butų įkeistas
Kredito įstaigai“.
Seniūnaitė Ona Staniulionienė tai
pavadino afera, nes Koncesijos įstatymas draudžia šitaip elgtis koncesininkui. Ir pridėjo liaudišką palyginimą:
„Jeigu apsiėmei karve būti, turi ir pieno
duoti.“ O štai, pasak J. Narkevičiaus, jie
tuo klausimu atvažiavo pasitarti su lentvariečiais, bet tokiu atveju juos reikėtų
informuoti prieš kokias 12 dienų. Tad
„tam tikromis sąlygomis“ susirinkimas
pavirto eiliniu valdišku pasispardymu
be stipresnio diskusinio konflikto ir
ūkiško šilumos vartotojų supratimo,
išskyrus seniūnaitės O. Staniulionienės
dalykišką sukilimą, jau čia pridėtą jos
palyginimą ir, žinoma, sunkiai suvokiamus Vaido Povilėno pasiaiškinimus
tiems, kurie jį išlaiko, todėl šių eilučių
rikiuotojas, o ir nepriklausomas Lentvario balsas užjaučia žurnalistą, kuris
bandys tąjį mūsų pasimatymą „tam
tikromis sąlygomis“ su valdžia paversti
„reikalingu“ straipsniu.
Pagarbiai visiems mano miesto šilumos vartotojams, ypač V. Perematko,
O. Staniulionienei ir avansu tiems TRST
nariams, kurie galvosią, kad nesušaltų
ir galutinai neišeitų į elgetėles mano
didelis ir kantrus Lentvaris.

Klevų alėja



Lietuvukė neprapuls 1

Mūs „laisva“ valstybė šoka
Tiems, kas groja, tiems, kas moka.
Liaudis turto nebetenka,
Bet prezidentus vis renka...
Jaunimėlis poilsiauja:
Vagia, mušas, valkatauja.
Mergaičiukės netgi pliekias,
Lyg joms trūkt po Saule vietos...
Ir ne tik, kad plaukus raunas,
Bet su peiliais pasipjauna.

Baigėsi socializmas,
Užtekėj kapitalizmas...
Tėviškėlė, kad nevystų,
Išnaikino komunistus...
Sumažėjo jų šiam sviete,
Tuščios liko darbo vietos.
Nacijai be darbo galas,–
Nemaitins – neproletaras.
Bet ES po mūsų nosim
Kuria krizę, tad žinosim...

Jonas Lokėnas
Danos Zacharevičienės nuotr.

Dirbo kaimuose valstiečiai, –
Sėjo avižas ir kviečus.
Buvo fermos, bet sugriuvo,
Niekis jos valstybei buvo.
Tad griuvėsius lyg germanai.
Okupuoja narkomanai
Tuos narkotikus su AIDSu,
Skuba venon susileisti...
Oi tas užkratas negeras,
Panašiai kaip kiaulių maras...

Šilumos tiekėjas „Prienų energija“
vadovas Vaidas Povilėnas grupelei
lentvariečių pristatė planus, kaip įmonė
ketina renovuoti šilumos ūkį Lentvaryje
bei Trakuose, tačiau susirinkimas buvo
surengtas skubotai, apie tai nepranešus nei spaudoje, nei internete

Tik panelės išraitytos,
Striptizuoja iki ryto...
Lietuvukė neprapuls,
Tol, kol krutins jos papus,
Tol, kol juokins margą svietą–
Tom grožybėm išsiskėtę.
Negi fermose joms žūti,
Te kiti tvarkys tą ūkį...
O jos šoksią ir dainuosią,
Lietuvą išreklamuosią...
Gyventojai pavargo nuo nesąžiningo koncesininko ir primygtinai reikalavo skaidriai paaiškinti, iš kokių kaštų susideda dabartinė 35 ct/kWh šilumos kaina, bet
atsakymo negavo

Juozas Miglinas
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Reklama

Užs. Nr. 91

Policijos savaitė 2013 m. sausio 23–29 d.

Užs. Nr. 90

• 2013-01-23 Lentvaryje, savo namuose,
rastas garbaus amžiaus vyriškio lavonas, ant dešinio skruosto buvo matomas
nubrozdinimas. Lavonas išvežtas į
Vilniaus miesto lavoninę mirties priežasčiai nustatyti.
• Gautas Lentvaryje gyvenančios
moters pranešimas, kad 2013-01-17
dingo dvigubų metalinių vartų viena
dalis (apie 2,5 m ilgio), 2013-01-21
dingo antra vartų dalis. Padaryta apie

1000 Lt turtinė žala.
• 2013-01-25 iš Lentvario vaikų globos
namų išėjo ir iki šiol negrįžo L. C., gim.
1995 m. Šiuo metu jos buvimo vieta
nežinoma.
• Gautas Lentvario k. gyvenančio vyriškio pranešimas, kad jo vardu iš UAB
„MCB Finance“ buvo paimta 2700 Lt
paskola, nors jis jos neėmė.
Parengta pagal Trakų r. PK įvykių suvestinę

Lentvaryje rastas juodas šuo, rudos
letenos, balta krūtinė, su grandinės
likučiais ant kaklo. Skubiai ieškomi
šuns šeimininkai. Skambinti Erikai
tel. 8 602 89 276
Užs. Nr 88

Savanorių pr. 247, Vilnius, prie
Dirbame I-VII 7.30-19.00
^ƚĂƚǇďŝŶŝĂŝŝƌƉůǇƚĞůŝƿŬůŝũĂŝ
ͣ<ŶĂƵĨĂƵƵŶĚ
&ůŝĞƐĞŶŬůĞďĞƌ͕͞ϮϱŬŐ
WĂǀŝƌƓŝĂŵƐ͕ƉĂƚŝƌŝĂŶƚŝĞŵƐ
ĚŝĚĞůħĂƉŬƌŽǀČ
;Ɖǀǌ͘ŐĂƌĂǎĂƐ͕ůĂŝƉƚĂŝͿ
dŝŶŬĂŵŝŶĂƵĚŽƚŝĂŶƚƐƚĂďŝůĂƵƐ
ƉĂŐƌŝŶĚŽ͕ŐŝƉƐŬĂƌƚŽŶŝŽŝƌ
ƓŝůĚŽŵƿŐƌŝŶĚƿ;ŝŬŝнϰϬΣˁͿ
sŝĚĂƵƐŝƌŝƓŽƌĦƐĚĂƌďĂŵƐ

Užs. Nr. 51

Informacinis telefonas +370 659 11 117

www.arkorama.lt

<ŝůŝŵĂƐͣWŽůůǇΗ͕1 vnt.
70 x 140 cm
WŽůŝĞƐƚĞƌŝƐ
sŝŽůĞƚŝŶĦƐƐƉĂůǀŽƐ

ǎƵŽůŽƉĂƌŬĞƚůĞŶƚĦƐ͕
1 mР
2200 x 207 x 14 mm
>ĂŬƵŽƚŽƐ
ϯũƵŽƐƚŽƐ

• 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.

ůŝƵŵŝŶĦƐŬŽƉĦēŝŽƐ͕1 vnt.
ϰĚĂůŝƿ͕ϯƉĂŬŽƉƿ
DĂŬƐŝŵĂůŝĂƉŬƌŽǀĂ
ϭϱϬŬŐ

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

79,99

19,89

56,99

14,99
<ĞƚƵƌƐŝĞŶĦĚƵƓŽŬĂďŝŶĂͣdϬϬϯZ&͕͞1 vnt.
90 x 90 cm
'ŝůƵƐƉĂĚĦŬůĂƐƐƵĂƵƚŽŵĂƚŝŶŝƵ
ƐŝĨŽŶƵ͕ƌĂŶŬŝŶŝŽ
ĚƵƓŽƐŝƐƚĞŵĂ
ƐƵϮƉĂĚĦēŝƿ
ĚƵƓŽŐĂůǀĂ
aŝůƚŽŝƌƓĂůƚŽǀĂŶĚĞŶƐ
maišytuvas
ZŝĨůŝƵŽƚĂƐƐƚŝŬůĂƐ
>ŝĞƚĂƵƐĚƵƓĂƐ
^ƚŝŬůŝŶĦŶƵŐĂƌĦůĦ

599,-

109,00

sŽŶŝŽƐƐƉŝŶƚĞůĦ
ƐƵƉƌĂƵƐƚƵǀƵ
ͣdŽƌƌĞŶƚϱϬ͕͞1 vnt.
ϴϬǆϰϰ͕ϱǆϮϲĐŵ

325,00

169,-

29,98

hŶŝǀĞƌƐĂůƵƐ
ĂŬƵŵƵůŝĂƚŽƌŝƵƐ
ͣƚůĂŶƚ͕͞1 vnt.
72 Ah

WũƵǀĞŶƿďƌŝŬĞƚĂŝ͕ϭϬŬŐ
150 x 100 x 60 mm
<ĂůŽƌŝŶŐƵŵĂƐ4057 ŬĐĂůͬŬŐ
ƌĦŐŶƵŵĂƐϳ͕ϴй
WĞůĞŶŝŶŐƵŵĂƐϭ͕ϰй

Brangiausiai superkame automobilius (tvarkingus, daužtus, neeksploatuojamus). Pasiimame patys.
Sutvarkome dokumentus.
Tel. 8 671 01 057
Užs. Nr. 83

209,00

99,99

7,99

5,49

209,00

169,-

2013 m.
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.

Nestandartinių baldų projektavimas ir gamyba. Gera kokybė,
patraukli kaina.
Tel. 8 65 5 14
Užs. Nr. 11

Užs. Nr. 139

Klevų alėja

Parduodu malkas (skaldytos, kaladėlėmis, rąsteliais, yra ir atraižų),
paruoštos kūrenti, kėbule tvarkingai sukrautos. Vežame įvairiais
kiekiais Jums patogiu laiku.
Tel. 8 672 51 171
Užs. Nr. 79

>ĞŝĚŝŶŝŽƉƌĞŬĦƐŶĞĚĂůǇǀĂƵũĂũŽŬŝŽƐĞŬŝƚŽƐĞĂŬĐŝũŽƐĞ͘WƌŽĐĞŶƟŶĦƐŶƵŽůĂŝĚŽƐƉƌŝƚĂŝŬŽŵŽƐŬĂƐŽũĞŝƌŶĞƚĂŝŬŽŵŽƐŬŝƚƿĂŬĐŝũƿƉƌĞŬĦŵƐ͘:ĞŝůĞŝĚŝŶǇũĞŬĂŝŶŽƐŝƌŬŝƚĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝũĂĂƉŝĞƉƌĞŬĞƐŶĞƐƵƚĂŵƉĂƐƵĞƐĂŶēŝŽŵŝƐ
ƉĂƌĚƵŽƚƵǀĦũĞ͕ƉƌĂƓŽŵĞůĞŝĚŝŶǇũĞƉĂƚĞŝŬƚĂƐŬĂŝŶĂƐŝƌŝŶĨŽƌŵĂĐŝũČůĂŝŬǇƟƐƉĂƵĚŽƐŬůĂŝĚĂ͘WƌĞŬŝƿƐŬĂŝēŝƵƐƌŝďŽƚĂƐ͘<ĂŝŶŽƐŐĂůŝŽũĂϮϬϭϯŵ͘ƐĂƵƐŝŽϯϭĚ͘ͲǀĂƐĂƌŝŽϭϯĚ͘

Vyr. redaktorius Juozas Vercinkevičius

Užs. Nr. 11

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

SKELBIMAI IR REKLAMA Tel. (8 528) 55 331
Mob. tel. 8 670 08 901 (Tele2), 8 683 90 796 (Tele2)_

El. paštas klevualeja@klevualeja.lt

Redakcija už skelbimų ir reklamos turinį neatsako
Redakcija: Auksė Kekytė (kalbos redaktorė, tel. 8 605 19 302), Dana Zacharevičienė (savivalda, tel. 8 670 08 901, el. p. klevualeja@klevualeja.lt), Jolanta Vasiliauskaitė (dizainerė, el. p. leidykla@voruta.lt),
Edita Komarova (kultūra, tel. 8 603 11 117), Irma Stadalnykaitė (kultūra, tel. 8 603 11 117), Daiva Sedlikovska (buhalterija, el. paštas buhalterija@traku-zeme.lt).
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Užs. Nr. 89

