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Artėjant Žolinei namų sodybose – tikra žoliapjūtė
Artėja Žolinių šventė ir visi
norime gražiai sutvarkyti savo
sodybas. Be šiuolaikinės technikos tai padaryti yra sunku.
Įvairių rūšių modifikacijų ir
garsių ﬁrmų žoliapjoves galima
nusipirkti Lentvaryje. „Klevų
alėja“ pakalbino UAB „Sautaris“ direktorių Saulių Puziną.
Baigėsi liepa, prasidėjo rugpjūtis ir vasara eina į pabaigą. Kaip
visiems sekasi tvarkytis su žolėmis?
Daug teko žolės šienavimo technikos remontuoti?
Kaip ir kiekvienais metais mes
remontuojame ne tik savo parduotą
miško ir sodo priežiūros techniką,
bet ir kitur pirktas firmų Husqvarna,
Jonsered, Partner, Flymo, Fiskars
technika. Kadangi nesinori, jog mūsų
klientai stovėtų eilėse ir lauktų, kada
bus suremontuota jų technika, tai
mes neapsiimame remontuoti kitų
prekinių ženklų technikos, išskyrus
tą, kurią patys parduodame. Ne
paslaptis, kad sezono metu Vilniuje
būna didelės eilės remontuojant
sugedusią techniką, kai tenka laukti
remonto iki mėnesio ar net dviejų.
Pas mus stengiamasi visą tai atlikti
kuo greičiau, daugiausiai iki dviejų
savaičių gali užsitęsti darbai ir tik
todėl, kad galbūt neturėsime tuo
momentu atitinkamų dalių remontui, bet tai atsitinka retai.
Kokias eksploatavimo klaidas

Skaitytojų
dėmesiui!

Dėl ne darbo dienos, rugpjūčio
15 d., laikraštis rengiamas spaudai
ankščiau. Skelbimus prašome siųsti iki antradienio 17 val.
Redakcija

Reklaminis stendas Kęstučio g. 1,
buv. Kaitros teritorijoje padeda greitai
rasti parduotuvę

daro pirkėjai įsigiję naują techniką?
Pagrindinė ir didžiausia eksploatavimo klaida yra daroma žmonių,
kurie mano esą visažiniai. Įsigijus
pas mus sodo ar miško priežiūros
techniką, visada nemokamai suteikiame pirminę konsultaciją, todėl
norėtųsi, jog klientas išklausytų, kas
jam yra sakoma. Kaip minėjau anksčiau, dažniausiai gedimai nutinka iš
nežinojimo, kaip teisingai naudotis
turima technika. Garantinių gedimų
pas mus beveik nepasitaiko.
Įsigijus žolės pjovimo ar kitokią sodo techniką ir jai neužsivedant, ką tokiu atveju reikėtų daryti,
kur kreiptis?

Svarbi informacija kiaulių
augintojams apie
afrikinį kiaulių marą

Baltarusijos kompetentingos
institucijos teigimu, Afrikinio
kiaulių maro virusas į jų šalį
pateko su atvežtais iš Rusijos
Federacijos pašarais. Šiuo metu
oficialiai patvirtinti tik du Afrikinio kiaulių maro protrūkiai
Baltarusijoje.
Trakų valstybinė maisto ir
veterinarijos tarnyba primena
gyvūnų laikytojams, kad tik
griežtai laikantis biologinės saugos reikalavimų galima apsaugoti savo gyvūnus nuo pavojingų
ligų patekimo į gyvūnų laikymo
vietas. Kiekvienas, laikantis
kiaules, privalo:
1. Laikytis tinkamų biologinės saugos priemonių, nelaikyti kiaulių lauke, reguliariai
tikrinti ūkį juosiančią tvorą, taip
užkertant kelią laukinių gyvūnų
(šernų) kontaktui su laikomomis
kiaulėmis.
2. Nuolat tvarkyti kiaulių
laikymo vietos teritoriją ir imtis
priemonių graužikų naikinimui
joje!
3. Valyti ir dezinfekuoti drabužius, avalynę, įrangą gyvūnų
gaišenų surinkimo ir utilizavimo, pašarų pardavimo ir tiekimo, gyvūnų supirkimo, gyvūnų
vežimo, sėklinimo, veterinarines,
ženklinimo paslaugas atliekančių įmonių darbuotojams ir jų
transporto priemones.

kaina 1 lt

Trakų rajono savivaldybei išdavus reikalingus
leidimus, 68 maršruto
autobusai stos ir
Lentvario stotelėse
Šiuolaikinė sodo technika kiekvienam pagal poreikį ir piniginę

Geriausia būtų kuo greičiau
kreiptis į mūsų garantinį centrą,
kuris yra Lentvaryje, Kęstučio g.
1. Bet jeigu esate įsigijęs techniką
mūsų parduotuvėje ir esate kur nors
toli nuo Lentvario miesto, tai visoje
Lietuvoje yra per 70 garantinių centrų, į kuriuos galite kreiptis ir jums
būtinai padės.
Visais laikais yra madingos
nuolaidos. Kokias nuolaidas jūs
suteikiate savo klientams?
Šiai dienai mes turime lojalaus
kliento kortelę, kurią turint yra suteikiama visoms eksploatacinėms
medžiagoms 10 procentų nuolaida.
Taip pat nuo 7 iki 10 procentų nuolaidą suteikiame ir ne kortelių turė-

tojams, kurie jau daug metų pas mus
perka, remontuoja savo techniką.
Kaip išsirinkti gerą ir patikimą
sodo bei miško techniką?
Pagrindinis kriterijus yra gera
vadybininko, meistro konsultacija,
atsižvelgiant į kliento poreikius,
kaip bus dirbama, kas dirbs, su kuo
bus dirbama. Mūsų įmonė turėdama
didžiulę praktiką visuomet suteiks
konsultaciją ir padės sėkmingai išsirinkti tinkamą jums produktą, kuris
patenkintų jūsų poreikius.
Ačiū už pokalbį.
Kalbėjosi Simona Gudabskaitė ir
Robertas Stanevičius

Ką reikėtų pasitikrinti vasarą?

Vilniaus miesto savivaldybė
informuoja, kad Trakų rajono
savivaldybė išdavė reikalingus
leidimus ir leido įmonės „Vilniaus viešasis transportas“ autobusams sustoti ir vežti keleivius
ir Lentvaryje.
68 Žemieji Paneriai–Mūrinė
Vokė–Lentvaris–Grigiškės maršruto autobusai iš Lentvario stotelių (1-asis Lentvaris, Lentvaris,
Kilimų fabrikas, Naujasis Lentvaris) keleivius ir toliau veš.
Iki šiol Trakų rajono savivaldybės administracija nebuvo
išdavusi reikalingų leidimų ir
nederino 68 autobusų maršruto
eismo tvarkaraščių. Todėl Vilniaus miesto savivaldybė buvo
informavusi, kad šio maršruto
autobusai Lentvaryje nebestos.
Viešojo transporto stotelėse
artimiausiu metu bus pakabinti
informaciniai skelbimai apie
šiuos pasikeitimus.
Vilniaus miesto savivaldybė
primena, kad informacija apie
viešojo transporto darbą ir pakeitimus pateikiama interneto
tinklalapyje www.vilniustransport.lt ir darbo valandomis teikiama telefonu (8 5) 210 7050.
Viešųjų ryšių skyrius

4. Neleisti į kiaulių laikymo vietą pašalinių asmenų ar
transporto priemonių, pagal
galimybes stengtis paslaugų
tiekėjų transporto priemones
statyti kuo toliau nuo gyvūnų
laikymo vietų!
5. Apžiūrėti kiaules ne mažiau kaip du–tris kartus per
dieną dėl neįprastų požymių ar
elgesio!
6. Stebėti naujai įsigytų kiaulių sveikatos būklę!
7. Izoliuoti sergančias kiaules,
nedelsiant kreiptis į veterinarijos
gydytoją, kol bus nustatyta ligos
priežastis!
8. Medžiotojai, savo ūkyje
laikantys kiaules, griežtai negali
dirti ūkio apyvokos darbų ir lankytis tvartuose su medžioklėje
naudojama apranga ir avalyne.
Sumedžiotus šernus doroti tam
skirtose vietose, atliekas saugiai
naikinti tam skirtose vietose.
Nukelta á 3 p.

Gydytojos patarimai Jums visiems

Vasara – atostogų metas, todėl
ištuštėja ne tik darbovietės, bet ir
sumažėja eilės prie medikų kabinetų. Jeigu gerai jaučiatės ir norite
taip jaustis visada, o per atostogas
yra nors valandėlė laiko – pasitikrinkite sveikatą dėl pačių klastingiausių lėtinių ligų, kad paskui
nebūtų netikėtumo – infarkto ar
insulto, vėžio ar kepenų hepatito.
Pasak gydytojos Dangiros Babenskienės, pirmoji užduotis – išsiaiškinti, ko organizmui trūksta,
kokie pakitimai vyksta, ar yra ligų
užuomazgų, nors dar nieko nejaučiame. O gal priešingai, – jokios
ligos negresia. Kad būtume saugūs
ir negraužtų jokios abejonės dėl
sveikatos, tai sužinoti verta.

Kodėl reikia atlikti
kraujo tyrimus?

Gydytojos teigimu, žmogaus

organizme nuolat vyksta biocheminės reakcijos. „Funkcionuojant
įvairioms organizmo sistemoms
(virškinamajam traktui, endokrininei ir kt.), į kraują išskiriamos medžiagos, kurių kiekis bei pokyčiai
nustatomi atliekant laboratorinius
kraujo tyrimus. Šių medžiagų
kiekis bei pokyčiai leidžia įvertinti
mūsų organizmo veiklą. Todėl atlikus kraujo tyrimus, galime įvertinti
organizmo veiklą, atrasti pokyčius ar rizikos faktorius, kuriems
veikiant gali išsivystyti liga. Tai
yra didžiausia profilaktikos arba
ankstyvosios ligų diagnostikos
vertė, kai sužinoję apie gresiančią
ligą, galime laiku imtis priemonių
ir neretai išvengti netikėtos mirties.
Pavyzdžiui, vyrai jau įprato reguliariai atlikti PSA tyrimą prostatos
vėžio prevencijai“, – teigia Medicinos diagnostikos ir laboratorinių
Nukelta á 3 p.

Užs. Nr. 7

Užs. Nr. 17

Brangiai perkame įvairų
mišką su žeme arba iškirtimui. Atsiskaitome iš
karto. Tel. 8 61 97 7
Užs. Nr. 64
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Lentvario kronika

Ariogalos slėnyje, kur teka Maironio Dubysa...

Ši ataskaita apie 2013 08 03
Ariogalos visuotinį Lietuvos politinių kalinių, tremtinių ir Lietuvos
partizanų pasimatymą, vaizdžiai
šnekant, yra tąsyk išmaudyta tų
kasmetinių pasimatymų slėnio
Maironio Dubysos upėje tarytumei
poeto patriotiniu bėgimu ir jausmumu. Motina saulė degino visą
iškilmingą Ariogalos šeštadienio
dieną. Dviprasmiškai labai panorėta atgaivos kūnui ir sielai. Anasai,
gerokai pagyvenęs, šiek tiek atvėso, o jauna ir tranki siela nors tu
ką – ne, ir puolė mintys į tiesą lyg
peteliškės link nakties žibinto. Po
Dubysos krikšto aukštaitiškai veikė
ir „Klevų alėjos“, „Trakų žemės“
įduotos budrios foto akys. Tekste
yra ir kitoniškas skyrelis: „Lentvario tremtiniai, o ir sykiu keliavę
miesto TS-LKD nariai, prabočiskai
dėkavoja seniūnui Vytui Rukšėnui už organizuotą ir iškentėtą
puikų autobusą, kursai turėjo net
kondensuotą orą ir mandagų bei
didžiai profesionalų vairuotoją. Tą
patį sako ir Trakų pasiuntiniai, kuriuos Lentvario tremtiniai maloniai
pakvietė į Ariogalą vykti kartu, o
ir keletą Trakų rajono šaulių organizacijos jaunų narių“.
Tad „Lentvario kronika“ išsimaudžiusi Maironio Dubysoje,
o prieš tai foto akimis palydėjusi
Lietuvos tremtinių lietuviškų dainų
eiseną į Ariogalos slėnį labai stačiu
kalnu, nuėjo pėsčia per minėto slėnio mažąją Lietuvą, kuri šiandien ir
rytoj – pilietinė sąžinė, nesunaikinta
moralė ir titnago atmintis, Respublikos neprietelių iškraipoma skersai
ir išilgai. Galima čion pasakyti, jog
šiame tautos buvusių kankinių
pasimatyme aukštų valdininkų
nebuvo, gal tik Lietuvos kariuomenės vadas, LPKTS pirmininkas
Povilas Jakučionis, jo pavaduotojų
komanda dalyvaujanti renginio
dirigavimui ir keletas kitų. Pasididžiavimu pasisakymų tribūnoje
regėjome brolių latvių bei estų to
paties tremtinių likimo organizacijų
vadovus, todėl kariškiai sugrojo tris
himnus – Lietuvos, Latvijos ir Estijos, tuo būdu gerokai pakirsdami
valdišką renginio turinį. Ir, aišku,
trys tautinės vėliavos, skirtingomis
spalvomis tadop įlingavo į aukštus
stiebus arčiau lietuvių, latvių ir estų
dangaus teisybės.
Sutariame taip: tas jausmas,
kurį į Ariogalą atsivežė Lietuvos
tremtiniai vadinasi Lietuva ir su
juo bet kuriai valdžiai būtina elgtis
atsargiai, nes tai budinti tautinio
aukuro ugnelė, panaši į tylinčią,
bet užtąsytą kantrybę. Garantuojame, jog tremties žaizdas mintinai
žinome, todėl pasimatymų, o ne
pasimetimų tribūnoje jų kančia ir
netektimi norime kalbėti atvirai, ką
šiandien turime ir kodėl taip mažai
turime, o ir kas dėl to kaltas, broliai

Lentvarietis Alfonsas Dauda susitiko su sese Izabele Čepaitiene iš
Radviliškio rajono ir tebūnie tai mūsų
pasimatymo masinis pavyzdys visam
renginiui, kurio fundamentalus tikslas
ir esąs – pasimatymas su lemties
draugais, o ne valdiški pasikartojimai – na lyg Sibiro spekuliacija?

ir sesės? Štai kas gyvena mūsų širdyse. Todėl Šventas Mišias, kurias
aukojo arkivyskupas, tremtinys,
„Bažnyčios kronikos“ leidėjas okupacijos metais Sigitas Tamkevičius,
dėjome į tremtinio likusius metus
pasipriešinimo kryžiumi, kurį
nešime į realų laisvės Gedimino
kalną tarp organizuotų vidaus ir
išorės negandų, kol liks nors vienas
tremtinys! Ir Maironio Dubysos
vanduo toliau veikė susimąstymą:
„(...) aš tikiu į dievą ir mamos
tėvynę/gilų triūso džiaugsmą ir

vaikų tikslus/mūsų žodžio laisvės
pabalnotą žinią/ir karius dabar jau
visiškai žilus/nemyliu aš baimės,
priešų sukapotos – ant lietuvio vargo ir geros širdies/mano šuoliais
bėgantis senelių protas/man Jus
išrikiuoti visada padės(...)“.
Su Lietuva širdy stiprūs, nesenstantys ir nesergantys (tik Lietuva!) tremties gyviausi paminklai!
Su žemaičių 600 krikštu,150 metų
1863 metų sukilimu, Sąjūdžio 25mečiu, Sąskrydžio kariūnų kovinių
šautuvėlių 3 salvėm – už tėvynę,

Lietuvos partizanus ir Lietuvos
tremtinius ir viena pasimatymo
valia priimtais pareiškimais dėl
valstybinių pensijų atstatymo,
uždelstų istorijos atminties darbų,
laisvės kovotojų paminklo Lukiškių aikštėje ir Jaunimo patriotinio
auklėjimo.
Regis, kai Lentvario tremtinų
reporteriui jau baigėsi Maironio
Dubysos švento vandens poveikis, pamatėme vieną iš dabarties
Sąjūdžio vadovų. Vienišą. Tautine
vėliavėle rankoje, glaudžiančioje

tąjį laiko stebuklą prie širdies ir
spartietiškai einantį per mažąją tremtinių Lietuvą. Po atviru
dangumi staigiai išdygo vos ne
jungtinis didelis vaišių stalas.
Gyva muzika. Šokiai. Ir truputis
lietuviškos arielkos. Anei vieno
rusiško keiksmažodžio. Ave, vita:
kas žmoniška, tas teisinga!!!
Jonas Počepavičius,
Lentvario tremtinių įgaliotinis
ir Trakų rajono patriotinio reido
Lentvaris-Trakai-Ariogala vadas

Lentvario tremtiniai, Trakų pasiuntiniai ir Trakų rajono jaunieji šauliai atvažiavo į Ariogalą

Žengiame link Tikėjimo rikiuotės susivienijimo – ilgo kaip Maironio Dubysos
vingiai – priekyje 1948 metų tremtiniai Bronė ir Alfonsas Daudai

Šalčininkų rajono pasiuntiniai – vietos, kur trainiojama Lietuvos lenkų sąmonė,
nukreipta prieš Lietuvos Respublikos Konstituciją, siekiant juos nusikalstamai
atplėšti nuo Respublikos vystymo

Lietuvos partizanai pilna miško ginkluote ir apranga

Lentvario tremtiniai pakeliui į Ariogalos Dubysos slėnį suvienytoje civilinėje
rikiuotėje, bet geriau būtų kariškoje

Lentvario tremtinių choras, įsijungęs į bendrą tautos giesmių viesulą... Tuoj
sugriaudės Vinco Kudirkos „Tautiška giesmė“, tapusi valstybės himnu!

Šventas Mišias aukojo Sigitas Tamkevičius su jam talkinusiais dvasininkais

LPKTS pirmininkas Povilas Jakučionis
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Ką reikėtų pasitikrinti vasarą?

Atkelta iš 1 p.

tyrimų asociacijos prezidentė,
medicininių tyrimų laboratorijos
„Antėja“ direktorė medicinai Dangira Babenskienė.

Ankstyvoji ligų
diagnostika – svarbi
Pasak pašnekovės, labai dažnai pacientai kreipiasi pagalbos
tik tada, kada jau pasidaro sunku
gyventi dėl sveikatos sutrikimų.
„Bėda ta, kad lėtinių ligų (širdies
kraujagyslių, onkologinių, cukrinio
diabeto, kepenų hepatitų ir kt.)
simptomų ilgą laiką nejaučiame.
Pirmieji pacientų skundai atsiranda tada, kai jau procesas būna toli
pažengęs, liga jau komplikavosi.
Deja, tokiu atveju – gydymas ilgas
ir sudėtingas. Dažnai liga tiktai
apgydoma, o pasekmės lieka visam
gyvenimui. Tačiau anksti nustačius
organizmo pakitimus arba pirmąsias ligos užuomazgas, ligą galime
pažaboti ir visiškai pasveikti. Net ir
onkologiniai susirgimai, jeigu laiku
diagnozuoti yra visiškai išgydomi,
o vėžys jau senai nebereiškia mirties“, – kalba gydytoja.

Ką reikėtų pasitikrinti?
Medikai yra sudarę svarbiausių kraujo tyrimų rinkinius, kurie
leidžia profilaktiškai pasitikrinti
sveikatą. Tyrimai skirti pačių
pavojingiausių, dažnai simptomų
neturinčių, tačiau didelį mirtingumą sukeliančių ligų prevencijai.
Šiuos tyrimus rekomenduojama
atlikti kartą per metus net ir gerai
besijaučiant.
Medikai rekomenduoja šiuos
svarbiausius kraujo tyrimus:

• Bendras kraujo tyrimas įvertina: mažakraujystės (anemijos),
geležies, vitamino B12 stokos riziką, kraujo ligos požymius, slapto
kraujavimo galimybę, uždegimo
požymius, alergijos požymius,
kraujo krešumo rodiklius.
• Kepenų fermentų tyrimai
leidžia sužinoti, ar kepenys veikia
gerai. Kepenų ligos dažnai lemia
prastą savijautą ir blogą virškinimą. Negalavimų priežastis gali
būti labai pavojingos ligos – tai
virusiniai A, B, C hepatitai arba kiti
kepenų pakenkimai.
• Lipidograma. Padidėjęs cholesterolis ir pakitimai cholesterolio
frakcijose lemia insultų ir infarktų
išsivystimą. Liga dažnai baigiasi
mirtimi.
• Vėžio žymenis. Moterims rekomenduojami krūtų ir kaušidžių
vėžio žymenys, o vyrams – prostatos ir sėklidžių vėžio žymenys.
Vėžys yra viena dažniausių mirties
priežasčių, todėl itin svarbi ankstyvoji vėžio diagnostika.
• Vasarą daug prakaituojant
gali pritrūkti magnio ir kitų mikroelementų, todėl taip pat pasitikrinkite Mg, Ca, Na, K.
• Vasaros atostogos – puikus
metas papildyti vitamino D atsargas. Bet prieš tai pasitikrinkite,
kiek jo turite. Rekomenduojama atlikti bendrojo vitamino D
tyrimą. Vitaminas D svarbus
normaliai dantų ir kaulų būklei,
jis padeda sumažinti kaulų lūžių
riziką. Be to vitaminas D reikalingas normaliai raumenų funkcijai,
imuninės sistemos veiklai palaikyti. Šio vitamino trūkumas siejamas
su osteoporoze, cukriniu diabetu,
arterine hipertenzija, širdies ligomis, vėžiu bei autoimuniniais
susirgimais.

Svarbi informacija kiaulių
augintojams apie
afrikinį kiaulių marą

Atkelta iš 1 p.

Transporto priemonės, kuriomis
buvo transportuojamas sumedžiotas gyvūnas iki laukinių
sumedžiotų gyvūnų pirminio
apdorojimo aikštelės, privalo
būti plaunamos ir dezinfekuojamos.
9. Neįrenginėti šernų šėryklų
prie kiaulių laikymo vietų!
10. Nešerti kiaulių virtuvės
atliekomis, ypatingai produktais
kuriuose yra laukinių gyvūnų
mėsos, nenaudoti atliekų, kuriose gali būti gyvūninių produktų,
kadangi tai pagrindinis galimo
užkrato šaltinis!
Susirgus kiaulėms Afrikiniu
kiaulių maru ūkyje ir teritorijoje
apie jį bus vykdomos gyvūnų
užkrečiamųjų ligų židinių likvidavimo ir šių ligų prevencijos
priemonės – apribojimai, t.y.
atliekamas kiaulių naikinimas,
gyvūninių produktų sunaikinimas, ūkyje esančių pašarų, pašarinių žaliavų sunaikinimas.
Afrikinio kiaulių maro susirgimas yra įtrauktas į gyvulių ir
kitų gyvūnų užkrečiamųjų ligų,
dėl kurių gyvuliai ir kiti gyvūnai
turi būti priverstinai paskersti
arba sunaikinti, gyvūniniai produktai arba žaliavos – nukenksminti arba sunaikinti, o savininkų
patirti nuostoliai kompensuojami
ir apmokamos ligos židinio likvidavimo išlaidos, sąrašą. Todėl,
pasireiškus ligai, ūkyje patirti
nuostoliai būtų kompensuojami
pagal nustatytą tvarką ir tik tada
jei laikytojai tinkamai atliko šiuos
veiksmus:
1. Teisės aktų nustatyta tvarka
deklaravo ūkyje laikomas kiaules
ir kitus ūkinius gyvūnus.

2. Įtarę gyvūnų užkrečiamąją
ligą, nedelsdami apie tai pranešė
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT)
administraciniams teritoriniams
padaliniams. Gyvūnų užkrečiamosios ligos protrūkio vietoje
būtų įvertinami ir atlyginami
gyvūnų savininkams tik tie
nuostoliai, kurie susidarytų nuo
pranešimo apie gyvūnų užkrečiamosios ligos protrūkį iki jos
likvidavimo.
3. Gyvūno savininkas ėmėsi
visų prevencijos priemonių, kad
gyvūnų užkrečiamosios ligos
sukėlėjas neišplistų.
Gyvūnų savininkai praranda
teisę į atlyginimą už nuostolius,
jei nesilaiko ligos protrūkio metu
nustatomų VMVT nurodymų,
gyvūnų apsaugos, laikymo taisyklių, gyvūnų užkrečiamųjų
ligų prevencijos reikalavimų
ar nesiėmė priemonių, kurios
leistų apsaugoti gyvūnus nuo
užkrečiamosios ligos ar jos padarinių.
Įtarus ligą nedelsiant informuoti Trakų valstybinę maisto
ir veterinarijos tarnybą, Veterinarijos g. 2, LT- 21107 Trakai,
tel.: (8 528) 53802, (8 528) 54017,
kreiptis į ūkį aptarnaujančius
privačius veterinarijos gydytojus, ar skambinti į Valstybinę
maisto ir veterinarijos tarnybą
visą parą veikiančiu nemokamu
telefonu 8 800 40 403.
Vaidas Jonušaitis,
Trakų valstybinės maisto
veterinarijos tarnybos
Vyriausiasis veterinarijos
gydytojas inspektorius
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Lenkai vis dar pyksta ant Lietuvos

Pirmosiomis liepos dienomis,
Varšuvoje pristatytas solidus Lenkijos užsienio reikalų ministerijos
dokumentas „Pranešimas apie lenkų padėtį užsienyje – 2012“ (Raport
o sytuacji Polonii i Polaków za
granicą – 2012), apžvelgia padėtį
trisdešimt trijose pasaulio šalyse,
t.y. visame pasaulyje, kur yra
reikšmingesnės lenkų bendruomenės. Šalys vertinamos pagal dviejų
šaltinių: Lenkijos ambasados ir
vietos lenkų organizacijos pateiktas
žinias. Lietuvos atveju žinias teikė
Lietuvos lenkų sąjunga.
Prisipažinsiu, kad lygiai ta pačia
tema – apie analogišką 2009 m. Lenkijos URM dokumentą jau rašiau DELFI.
Savo straipsnį tuomet pavadinau
„Apie Lietuvą nė vieno gero žodžio“,
o įžanginėje pastraipoje pratęsiau:
„Matyt tokį nurodymą gavo Lenkijos
ambasada Lietuvoje, paprašyta parengti „Pranešimo apie lenkų padėtį – 2009“ lietuviškąją dalį. Užduotis
įvykdyta su kaupu“. Tokį patį kaupą
ambasada pylė ir šiemet, dar didesnį
supylė Lietuvos lenkų sąjunga.
2012 metų Lietuvos lenkų padėties apibūdinimas, deja, mažai
kuo skiriasi nuo 2009 metų įvertinimo: ta pats pyktis Lietuvai, tos
pačios lenkų neva bėdos, žodžiu,
nesikeičiantis lenkų pragaro vaizdelis pačioje Lenkijos pašonėje.
Nė apie vieną iš 33 šalių neparašyta tiek piktų žodžių (apie kitas
šalis jų iš viso nėra), kiek apie
Lietuvą. Atsiverskime šį, nebijau
sakyti – antilietuvišką dokumentą
ir pradėkime nuo pratarmės, pasirašytos užsienio reikalų ministro
Radoslawo Sikorskio.
R. Sikorskis, kaip ir 2009 m.
rašo, kad „dėl dramatiškų praeito
šimtmečio įvykių susipynimo milijonai mūsų tautiečių – dažnai prieš
savo valią – atsidūrė už dabartinių
mūsų šalies ribų“. Čia, žinoma, turimi mintyje ir Lietuvos lenkai.
Ministras primena, kad Lenkija
savo tautiečiams pasaulyje padeda
ne tik „simboliškais gestais“, bet ir
kelia „reikalavimus, susijusius su
lenkų mažumos teisėmis“. Žinoma,
tokie reikalavimai (dažniau ultimatumai) iš viso pasaulio keliami
tik Lietuvai.
Pranešime rašoma, kad Lenkija
savo tautiečiams pasaulyje padeda
finansiškai: 2007-2011 m. finansinė
parama kasmet siekė 75 mln. zlotų,
bet 2012 m. drastiškai sumažėjo iki
10 mln. zlotų, Lietuvai iš jos skiriama 40 proc., t.y. beveik pusė viso
pasaulio lenkams skiriamų pinigų.
Lenkija moka 100 eurų stipendijas
257 lenkų tautybės studentams,
studijuojantiems Balstogės universiteto Vilniaus filiale, vadinamajame „lenkų universitete“.
Lenkija dotuoja ir Lietuvos lenkų
spaudą, 2011 m. jai buvo skirta
2,5 mln. zl, 2012 m. – 1,3 mln. zl.
Parama Lietuvos lenkų kultūrinei
veiklai ir tautinio paveldo apsaugai
nuo 2009 m. iki 2012 m. sudarė 2
mln. zl, lenkų švietimui - 1,1 mln.
zlotų, Lietuvos lenkų organizacijoms – per 3 mln. zl.
Lietuvoje 2011 m. gyveno 200
tūkst. lenkų (2009 – 235 tūkst.).
1959 m. lenkai sudarė 8,5 proc.
Lietuvos gyventojų, 1989 m. – 7
proc., 2011 m. – 6,6 proc. Lenkų
kalbą gimtąja laiko 77 proc. Lietuvos lenkų, palyginimui Baltarusijoje – 5 proc. vietos lenkų, tačiau jų
asimiliaciją Lenkija laiko savaime
suprantama, kai apie Lietuvos
lenkų neva asimiliaciją pasauliui
aliarmuojama kasdien.
Lietuvoje veikia kelios dešimtys lenkų visuomeninių organizacijų. Reaguojant į „Žmogaus ir mažumų teisių pažeidimus“ 2010 m.
Vilniuje buvo įkurtas „Europos
žmogaus teisių fondas“, o priėmus
„nepalankios redakcijos“ Švietimo įstatymą, įkurtas „Lietuvos
lenkų mokyklų tėvų forumas“. Jo
darbas – rinkti parašus peticijoms

ir rengti protesto akcijas. Jokioje
kitoje pasaulio šalyje panašių tikslų
organizacijų nėra ir nebuvo.
Lietuvoje veikia per 60 lenkų
mėgėjų meno kolektyvų, dailės,
muzikos ir literatūros susivienijimai, Vilniaus ir Šalčininkų rajonuose veikia 44 kultūros namai, 68 bibliotekos, Lenkų kultūros namuose
Vilniuje savo būstines turi per 30
lenkų organizacijų. Yra ir lenkų politinė organizacija – Lietuvos lenkų
rinkimų akcija, lenkai atstovaujami
Seime ir Vyriausybėje.
Dokumentas pripažįsta aukštą
lenkų švietimo lygį: 78 mokyklas
ir 21 jų filialą, 10 sekmadieninių
mokyklų, 187 priešmokyklines
grupes, taip pat aukštąsias ir profesines mokyklas, pirmąjį užsienyje
Lenkijos aukštosios mokyklos
Balstogės universiteto skyrių, kurį
iš dalies finansuoja ir Lietuva. Valstybiniame radijuje ir televizijoje
rengiamos laidos lenkų kalba, yra
privati lenkų radijo stotis, leidžiami laikraščiai ir žurnalai.
Išvardijęs šią leidiniui būtiną
statistiką, Lenkijos URM leidinys
imasi „svarbesnių“ darbų: vardija
ištisą jūrą Lietuvos lenkų problemų,
valdžios skriaudų. Tarp jų, pvz., negrąžinamą žemę „teisėtiems lenkų
kilmės savininkams“, „nestabilią“
lenkų švietimo padėtį, trukdžius
vartoti lenkų kalbą viešojoje erdvėje. Paminėtos „skriaudos“ tai tiesiog
melas arba demagogija, toje pačioje
Lenkijoje, pvz., net 8 tūkst. Varšuvos gyventojų dar nuo Antrojo pasaulinio karo neatgavo savo žemės
ar namų, visi žino apie uždaromas
Lenkijos lietuvių mokyklas.
Anot pranešimo, lenkų mažumos Lietuvoje statusas ypač pablogėjo 2011 m., priėmus Švietimo
įstatymą, pagal kurį keli dalykai
lenkų mokyklose dėstomi lietuviškai (analogiškai yra ir Lenkijoje).
Skųstis dėl lenkų švietimo Lietuvoje, net Lenkijos ministrų pripažinto, kaip geriausio pasaulyje už
Lenkijos ribų, iš viso yra absurdas.
Lenkijos pusei taip pat užkliūna
ir mažumų integracijos politika,
nors to siekia kiekviena Europos
šalis, šis siekis įteisintas ir Europos
Tautinių mažumų konvencijoje,
taigi neaišku, kodėl Lenkija už tai
kaltina Lietuvą.
Kaip visada, dokumentas vardija lenkų vardų ir pavardžių
problemą, nors pačioje Lenkijoje
lietuvių moterų pavardžių su
lietuviškomis galūnėmis niekada
nebuvo ir nėra. Dvikalbių gatvių
pavadinimų, dėl ko kaltinama
Lietuva, irgi Lenkijoje nėra. Ir jau
visai naujas Lietuvos kaltinimas,
kad ji nesudaro sąlygų atvykti į šalį
darbo migrantams iš Lenkijos.
Pranešime pripažįstama, kad
Lenkijos ambasada taiko Lietuvos
piliečiams lenkams lojalumo Lietuvai taisyklę, bet kartu pripažįstama,
kad jos taikymas priklauso ir lenkų
mažumos teisių realizavimo. Suprask, jeigu Lenkijai nepatiks koks
nors Lietuvos įstatymas, tuomet ji
Lietuvos lenkus gali laikyti ir ne visai
Lietuvos piliečiais. Tuomet galbūt ir
valstybę ne visai suverenia?
Ambasada prisipažįsta, kad ji
nemažai padeda lenkų mokykloms,
o Vilniaus edukologijos universiteto
studentams polonistams padengia jų
studijų išlaidas, taip išgelbėdama polonistiką šiame universitete. Ambasada pripažįsta, kad Lenkijos piliečiai,
gyvenantys Lietuvoje, be problemų
įsirašo į mūsų visuomenines realijas,
nepatiria jokios diskriminacijos darbo
rinkoje.
Kaip visada, Lenkijai labai rūpi,
ką apie ją ir lenkus rašo Lietuvos
žiniasklaida. Deja, pasikeitimų
nėra, konstatuoja Lenkijos URM.
Priekaištaujame Lietuvai, kad apie
lenkus rašoma tik dėl jų švietimo
reikalų (tiksliau dėl lenkų priekaištų Lietuvos švietimui) arba
Rytų Lietuvos problemų. Bet juk

Lietuvos lenkai tuo ir apsiriboja,
bendravalstybinės problemos jų
praktiškai nedomina, tam užtenka
paskaityti „Kurier Wilenski“. Pranešime kliūna Vytautui Landsbergiui už jo publikaciją, kad Rusija
savo politiniams tikslams naudojasi Lietuvos lenkais. Pagiriamo
žodžio sulaukia DELFI lenkiška
versija, kelianti rimtą konkurenciją
kitai lenkakalbei žiniasklaidai.
O ką Lenkijos dokumente rašo
Lietuvos lenkų sąjunga? Ji, iš esmės
pakartoja ambasados mintis, tik
dar pikčiau ir agresyviau. Beveik
kiekvienoje pastraipoje čia aiškinama, kad lenkų mažuma siekia ginti
savo teises, o Lietuvos valdžia ją
puola – diskriminuoja, asimiliuoja,
pažeidžia Žmogaus teises. Visa tai,
anot Lietuvos lenkų, vyksta žinomais būdais: ribojama galimybe
kalbėti lenkiškai, tyčiojimusi iš
lenkų švietimo, negrąžinama komunistų konfiskuota žeme, keičiama
tautine sudėtimi ten, kur visada
gyveno lenkai, trukdymu laisvai
rinkti valdžios atstovus, šovinistine
propaganda žiniasklaidoje.
Lenkų švietimo (geriausio
pasaulyje už Lenkijos ribų!) srityje
vis tiek rastas priekaištas Lietuvos
valdžiai, pvz., kad lenkų mokyklose nėra lenkų kalbos brandos
egzamino (nors kiekviena mokykla
turi teisę tokį įsivesti!). Kliūva ir už
tai, kad kai kurios Vilniaus ir Šalčininkų rajonų lietuviškos mokyklos
priklauso ne savivaldybėms, bet
ministerijai. Tai esą kertasi su demokratijos pagrindais bei savivaldos principais. Žodžiu, ne valstybė,
o kažkoks siaubas.
Kuo jau kuo, bet Balstogės universiteto Vilniaus filialu Lietuvos
lenkai tikrai galėtų džiaugtis. Deja, ir
čia nė vieno gero žodžio. Pasirodo, jis
turi per mažai patalpų ir dėl to, aišku, kalta Lietuvos valdžia. Paradoksas, bet turėdami lenkų universitetą,
Lietuvos lenkai dar skundžiasi, kad
negali viešajame gyvenime vartoti
lenkų kalbos, nors būtent lenkiškai
skaitomos paskaitos universitete,
švenčiamos šventės Vilniaus ir Šalčininkų rajonuose, sakomos kalbos
lenkų protesto mitinguose.
Aišku, piktinamasi ir dėl žemės,
nes valdžia, pvz., Vilniuje, siūlo tik
piniginę kompensaciją už ją, tai
esą pasityčiojimas iš teisingumo.
Matyt, tikrasis teisingumas būtų,
jei būtų nugriautos mokyklos,
ligoninės, daugiabučiai namai ir
toji žemė grąžinta buvusiems savininkams. Įdomu, kodėl to paties
nedaro Lenkija Varšuvoje?
Beje, siūloma Lenkiją imti pavyzdžiu ir dėl pavardžių rašybos, nors
kaip minėta, lietuviškų moteriškų
pavardžių čia niekas nė neketina rašyti, o ir lietuviškų vyrų pavardžių,
žinant lenkų „toleranciją“ – nepalankiai žiūrinčių į lietuvius nuo 2010 iki
2013 metų Lenkijoje padidėjo nuo 15
iki 25 proc.! (šaltinis: CBOS) – mažai
kas drįsta imti.
Paskutinieji dokumento žodžiai: „Lietuvos lenkų sąjunga
kategoriškai priešinsis visiems
valdžios sprendimams, bloginančiais lenkų mažumos padėtį“ rodo,
kad Lietuvos lenkai pasirengę ilgai
kovai. Matyt, juos įkvepia sąjungos
pirmininkas Seimo nacionalinio
saugumo komiteto pirmininko
pavaduotojas Michalas Mackevičius, sąjungos sekretorius
kultūros viceministras Edvardas
Trusevičius, nes tik jiems leidus
galėjo atsirasti šmeižikiškas Lenkijos leidinio tekstas apie Lietuvą.
Pabaigai rojaus vaizdelis: Latvijos ir net Baltarusijos lenkai
savo šalies valdžiai nereiškia jokių
pretenzijų, neteikia jokių reikalavimų. Ar sulauksime kada nors tokio
meto ir Lietuvoje? (...)
A. Lapinskas
Šaltinis: www.delfi.lt
2013 m. liepos 23 d.
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Ar man rodos, ar meilės
nėra nei polėkio,
nei spindesio?

Receptorius stimuliuoja švelnus
šašlykų kečupas, garso kolonėlės,
alaus upėje skęsta moterys ir vyrai.
Ir viskas man rodosi liūdna, nes toks
vienišas kūnas justi, ir pavargęs, ir
skaudamas, be atminties apie žindomą krūtį, be atminties, kai liečia
mamą ir tyrinėja ją pešdamas ir
gnybdamas.
Aš apie labai paprastus dalykus:
apie kūną, kurio vienas iš pagrindinių poreikių – būti liečiamam, aš apie
akis, kurios moka spindėti, žaižaruoti, prislopti ir vėl užsidegti.
Bet kartais jos rodosi tokios pilkos ir tyli, ir žiūri kiaurai, už devynių
marių ir jūrų.
Aš apie moteris, kurios jaučiasi
gražios, nes pardavėja pasakė: „jums
tinka“, aš apie vyrus, kuriems reikia
mašinos ir dar didesnės mašinos.
Aš apie meilę, už kurią norėčiau
kovoti.
Visų pirma meilę sau – visiems
palengvėtų, jei pradėtume mylėti
save, kaip neišsemiamą platybę,
kosmosą, suprastume kitą, kaip tokį
patį neišsemiamą, ir nesikėsintume
jo išsemti. Meilė nėra už kažką, meilė
tiesiog yra ir tiek, ir ji tarpsta, ir nereikia niekuo būti, nereikia nieko turėti,
kad tave kažkas mylėtų, nieko nereikia padaryti, kad jos nusipelnytum,
nes jos nereikia pelnyti. Čia ir baigiasi
lygtys, logikos ir sistemos, čia niekas
nieko jau negali pasakyti, bet tai ir yra
gražiausia, iš šito stebuklo įsčiose ima
plakti širdys.
Mylėkit, lieskit ir jauskit.
A. S.
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• 2013-07-31 Lentvario sen., Lentvario k. gyvenančio vyriškio sodybos
teritorijoje esančiame namo rūsyje buvo rastas aparatas naminei
degtinei gaminti, 90 litrų raugo
naminei degtinei gaminti, kuris
buvo supiltas į tris bidonus ir apie
20 litrų skaidraus skysčio bei 5
litrus rusvo skysčio turinčio alkoholio kvapą, kurie buvo supilstyti į
įvairias talpas. Sodybos teritorijoje
rasta 117 įvairių cigarečių pakelių
su baltarusiškomis banderolėmis,
apie 1040 l skysčio turinčio dyzelinio kvapą bei apie 161 litrą skysčio
turinčio benzino kvapą, kurie buvo
supilstyti į įvairias talpas.
• 2013-07-31 gautas pranešimas, kad
2013-07-20 Lentvaryje bute svečiuose
buvę iš matymo pažįstami asmenys
pavogė vyriškiui priklausantį kompiuterį, kurio vertė 666 Lt ir mobiliojo
ryšio telefoną, kurio vertė 400 litų.
• 2013-08-01 vyriškis pranešė, kad
Lentvario sen. Vosyliukų k. s/b
„Saida“ nuo 2011 metų iki 2013-0713 naudodamas psichinę prievartą,
sistemingai jį baugina bei terorizuoja
kitas Vilniuje gyvenantis vyriškis,
mėto į jį ir į jo sodo namą akmenis.
• 2013-08-02 Lentvaryje gyvenanti
moteris pranešė, kad po gimtadienio
šventės savo gyvenamo namo teritorijoje ji pasigedo juvelyrinių aukso
dirbinių, puoštų deimantais, kuriuos
dėvėjo visos šventės metu. Orientacinė juvelyrinių aukso dirbinių vertė
apie 70 000 Lt, žala tikslinama.
• 2013-08-02 Lentvario sen., Rykantų
k. gyvenanti moteris priėjusi prie
savo metalinio garažo, kuris buvo
uždarytas, bet neužrakintas, pastebėjo, kad pavogta benzininė žoliapjovė

Gaisrai
• 2013-08-05 Trakų r. sav. Lentvario sen., Lentvaris, Kęstučio g.
1 metaliniuose šiukšlių konteineriuose degė šiukšlės. Gesino
1 gaisrinis automobilis. Įvykis
tiriamas.
• 2013-08-06 Trakų r. sav. Trakų sen. Būdos III k. Putinų g. 1

„Murray“ 4756664. Padaryta 1300
litų turtinė žala.
• 2013-08-03 Vilniuje gyvenanti moteris pranešė, kad atvykusi į Lentvario
sen., Moluvėnų k., s/b „Pasaka“
savo sodo namelį, kurio antro aukšto durys į terasą yra nerakinamos,
pastebėjo, kad pavogta mechaninė
žoliapjovė „Garden line“ ir benzininė
žoliapjovė (trimeris) „Husqvarna“.
Padaryta 1465 litų turtinė žala.
• 2013-08-03 Lentvaryje gyvenanti
moteris pranešė, kad pavogtas jai
priklausantis mobiliojo ryšio telefonas ,,Huawei Ascend“, gulėjęs prie
gatvės ant žolės. Jai padaryta 300 litų
turtinė žala.
• 2013-08-03 Lentvaryje, Ežero g. du
nepažįstami asmenys, pargriovę ant
žemės jaunuolį, atėmė iš jo mobiliojo
ryšio telefoną LG E610 ir 15 litų.
• 2013-08-04 Vilniaus apsk. VPK Trakų r. PK VPS PB pareigūnai Lentvaryje, Statybininkų g. sulaikė jaunuolį,
gyvenantį Šalčininkų r., Kalesninkų
sen., kurio kišenėje rado vieną polietileninį maišelį ir popierinį paketą
su žalios spalvos augalinės kilmės
medžiaga, kaip įtariama narkotine
medžiaga. Jaunuolis sulaikytas ir uždarytas į Vilniaus aps. VPK areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
• 2013-08-05 Lentvario sen., Račkūnų
k., s/b ,,Tulpė“ gyvenanti moteris
pranešė, kad iš aptverto namo kiemo
pavogtas jai priklausantis bėginis moteriškas dviratis SRSUNTOLR VELLO.
Padaryta 1500 litų turtinė žala.
• 2013-08-06 Lentvaryje gyvenantis
vyriškis būdamas neblaivus metė
stalo stalčių į savo dukrą ir pataikė jai į
galvą, ko pasekoje iš galvos ėmė bėgti
kraujas. Vyriškis sulaikytas ir uždarytas į Vilniaus aps. VPK areštinę.
Parengta pagal Trakų r. PK įvykių suvestinę

atviroje teritorijoje degė šiukšlės.
Gesino 1 gaisrinis automobilis.
Įvykis tiriamas.
• 2013-08-06 Trakų r. sav. Lentvario sen., Moluvėnų k. Atviroje
teritorijoje prie kelio degė sukrautos šiukšlės ir šakos. Gesino
1 gaisrinis automobilis. Įvykis
tiriamas.
Trakų priešgaisrinės
gelbėjimo tarnybos inform.

Trakų baldai

Trakų turgavietė,
laikinai įsikūrusi autobusų stoties
prieigose, jau dirba ir laukia pirkėjų

Skelbimai, reklama
Nestandartinių baldų projektavimas ir gamyba. Gera kokybė,
patraukli kaina.
Tel. 8 652 35 314
Užs. Nr. 102

Parduodamas 10 a namų valdos
sklypas Trakų rajone. Sklypas ribojasi su pušynu. Kaina 35 000 Lt.
Tel.: 8 600 87 513, 8 673 77 770

Brangiai perkame įvairų
mišką su žeme arba iškirsti. Atsiskaitome iš karto.
Tel. 8 614 97 744
Užs. Nr. 146

Parduodama dvivietė mažai naudota baidarė. Kaina 900 Lt.
Tel. 8 673 45 663

Užs. Nr. 185

Užs. Nr. 794

Parduodamas 2 a 8 butų name 2
kambarių 48 kv. m. butas pirmame
aukšte Trakuose, Naujosios sodybos gatvėje. Tel. 8 672 74 704

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

Užs. Nr. 186

Gal kas gali padovanoti telyčaitę
daugiavaikei šeimai?
Tel. 8 684 65 798

Užs. Nr. 189

Parduodamas žemės sklypas 12,80
ha (6 ha žemės ir 6 ha miško) Beižonių sen. Elektrėnų sav. Kaina 80 tūkst.
Lt. Skambinti tel. 8 646 85 545
Užs. Nr. 192

Parduodama mažai naudota pusiau dujinė-elektrinė 4-ių kaitviečių su elektrine orkaite firmos
„Hansa“ viryklė, tinkanti prisijungimui prie dujų tinklo arba suskystintų dujų balionų. Kaina 200
Lt. Tel. 8 673 45 663
Užs. Nr. 793

Parduodu naują vandens dviratį
sun dolphin. Tel. 8 603 51 155

Užs. Nr. 200

UAB „Global Solution“ dideliais
kiekiais superka spygliuočių
medieną (eglę, pušį, popiermedį
ir kt.). Kontaktiniai duomenys:
tel. 8 604 80 655; Jolanta
el. p. jolia64@gmail.com
Užs. Nr. 190

Brangiai superkame
juodųjų ir spalvotųjų
metalų laužą.
Daugiau kaip 2 tonas galime
išvežti, esant reikalui
demontuojame, pjaustome.
Kęstučio g. 1 M, Lentvaris.

Užs. Nr. 507

Parduodamas 2-jų kambarių butas
Lentvario mieste. Bendras plotas 34
kv. m. Kaina 50 tūkst. Lt. Skambinti
nuo 18 iki 20 val. 8 528 52 188
Užs. Nr. 191

Keičiu 2 kambarių butą su visais
patogumais Jiezne (Prienų r.) į 1
kambario butą Lentvaryje, taip pat
su visais patogumais. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 8 650 11 206.
Užs. Nr. 194

Nemokamai sutvarkome apleistą
žemę. Iškertame krūmus ir išvežame. Turime galimybę kelmus susmulkinti specialia freza. Tel. 8 617
21 600, www.miskoprojektai.lt
Užs. Nr. 173

Onuškio miestelyje prie bažnyčios
parduodama sodyba. Yra 10 arų
žemės.
Kreiptis telefonu 8 611 92302
Užs. Nr. 787

Atlieku vidaus apdailos darbus.
Tel. 8 610 15 936
Užs. Nr. 198

Parduodu 2 naujus kross dviračius.
Tel. 8 659 17 771

Užs. Nr. 201

Maisto prekių parduotuvei Lentvaryje
reikalinga kasininkė – pardavėja.
Reikalavimai: darbo patirtis
prekyboje.
Telefonas pasiteiravimui:
8 606 09 779
Užs. Nr. 199

Parduodu skaldytas malkas, kalades, rąstukus, atraižas, tvarkingai
sukrautos. Tel. 8 672 51 171

Tel.: 8 619 50 106,
(8 528) 21 012

Trakų turgavietės prekeivių asociacija
Užs. Nr. 843

Profesionaliai tvarkau mažų ir vidutinių įmonių buhalterinę apskaitą nuo
pirminių dokumentų iki metinės finansinės atskaitomybės sudarymo. Atstovauju klientus santykiuose su kontroliuojančiomis institucijomis bei visų
patikrinimų metu. Teikiu konsultacijas buhalterinės apskaitos ir mokesčių
apskaičiavimo klausimais. Tvarkau tiek einamąją, tiek apleistą apskaitą.
Nuosava buhalterinė programa.
Tel. 8 618 65 094, el. p. ingamaskaliova@erdves.lt
Užs. Nr. 196

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

Trakų miesto centre merginai (be
šeimos) išnuomočiau 1 kambarį
bute, kuriame gyventų ir šeimininkė. Tel. 8 685 39 780
Užs. Nr. 202

Parduodu dideliam šuniui, didelę
šuns būdą (ilgis 1, 30 cm, plotis 1
m, aukštis 1,35 cm.)
Tel. 8 652 01 620

Užs. Nr. 85

Statome krosnis, židinius, lauko
židinius, kaminus. Remontuoju,
išvalau kaminus, krosnis.
Tel. 8 650 86 943

Užs. Nr. 162

Užs. Nr. 134

Lietuvos medžiotojų sąjunga „Gamta“ organizuoja
kursus pagal aplinkosaugos patvirtintą mokymo programą. Kursų pradžia rugsėjo 3 d. Kaina
tik 800 Lt. Smulkesnė informacija ir registracija
tel. 8 673 64 148

Užs. Nr. 195

Užs. Nr. 792

Šių metų liepos 27 d. (šeštadienį),
apie 15.00 val. prie Švč. Mergelės
Marijos apsilankymo bažnyčios
dingo videokamera. Mums labai
svarbi ne tiek videokamera, kiek
likusi filmuota medžiaga joje.
Radusiems atsilyginsime.
Tel. 8 687 26 142, 8 600 13 828
Užs. Nr. 197

Parduodamas medus.
Tel. 865201620

Užs. Nr. 785

Nemokamai sutvarkome apleistą
žemę. Iškertame krūmus ir išvežame. Turime galimybę kelmus
susmulkinti specialia freza.
Tel. 8 617 21 600,
www.miskoprojektai.lt
Užs. Nr. 760

Vyr. redaktorius Juozas Vercinkevičius

Klevų alėja
2013 m.
Lentvario miesto laikraštis

www.klevualeja.lt

Gera žinoti, kad esate visada laukiami!
wwww.kibinas.lt
Užs. Nr. 105

Užs. Nr. 573

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.

Brangieji,

Norime pasiūlyti dalį savo rūpesčių patikėti mums ir
leisti organizuoti gedulingus pietus ar metines mūsų jaukioje kibininėje, esančioje MAXIMA patalpose, adresu:
Tiškevičiaus g. 22; Trakų Vokė
(darbo laikas 9.00-24.00val.)
Jūsų paslaugoms: laiko patikrinta virtuvės kokybė, šiltas
aptarnavimas ir prieinama kaina (1 asm.- 20.00 – 25.00 Lt).
Privati erdvė su atskiru įėjimu.
Telefonas pasiteirauti 8 659 39 549

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: Vyr. redaktorius Juozas Vercinkevičius (tel. 8 605 11 117), Simona Gudabskaitė (redaktorė, 8 683 90 796, el. p. klevualeja@klevualeja.lt),Irma Stadalnykaitė (kultūra, tel. 8 603 11 117),
Jolanta Vasiliauskaitė (dizainerė, el. p. leidykla@voruta.lt), Daiva Sedlikovska (buhalterija, el. paštas buhalterija@traku-zeme.lt, tel. 8 683 90 796), Robertas Stanevičius (miesto ūkis).
Bendradarbiai: Kęstutis Petkūnas (gamtosauga), Jonas Počepavičius (aktualijos, miesto gyvenimas), Evelina Kislych (reporterė).

