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Poznanės stadione – lietuvius žeidžiantis plakatas:
„Lietuvių chame, klaupkis prieš lenkų poną“

Š. m. rugpjūčio 8 d. Poznanės stadione susitiko VMFD
„Žalgiris” (Lietuva) ir KKS
„Lech” (Lenkija). „Lech“ sirgaliai besibaigiant pirmajam
kėliniui tribūnoje išskleidė
didžiulį lietuvius žeidžiantį
plakatą.

„Lietuvių chame, klaupkis prieš
lenkų poną (Litewski chamie, kleknij
przed polskim panem – lenk.)“ – toks
užrašas buvo ant lenkų sirgalių
plakato.
Lenkijos naujienų tinklalapis
gloswielkopolski.pl tokį savo komandos „Lech“ sirgalių elgesį pavadino skandalu. „Poznanės „Lech“
pralošinėja stadione. Deja, ne tik
futbolininkai nedemonstruoja
puikaus žaidimo, bet pasižymėjo
ir sirgaliai. Toks plakatas pasirodė
šeimininkų tribūnoje! Neapsieita
ir be priešiškų šūksnių sirgaliams
iš Vilniaus“, – rašoma trumpame
portalo tekste.
„Nemačiau rungtynių ir sunku man ką nors komentuoti.
Žinoma, tai skandalingas ir
šovinistiškas elgesys. Viskas
priklausys nuo to, kas bus parašyta UEFA atstovo raporte. Tai
UEFA nuspręs, ar „Lech“ bus
nubaustas“, – sport.pl situaciją
pakomentavo Lenkijos futbolo

Gaisrai
• 2013-08-09 06:40 buvo gautas pranešimas,
kad Trakų g. 48, Rūdiškių m. UAB „Rudeksas“ teritorijoje, kilo gaisras. Atvykus į
įvykio vietą, atvira liepsna bunkeryje degė
pjuvenos, apdegė juostinis transporteris.
Gaisrą gesino 3 gaisriniai automobiliai.
Įvykis tiriamas.
• 2013-08-09 Trakų r. sav. Rūdiškių sen.,
Rūdiškės, Ismonių g. 18a, prie namo degė
kombainas, apdegė variklio skyrius, užgesintas iki priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų
atvykimo. Įvykis tiriamas.
• 2013-08-10 Trakų r. sav., Aukštadvario
sen., Aukštadvario mstl., nuo važiuojamosios kelio dalies patrauktas nuvirtęs
medis.
• 2013-08-10 Trakų r. sav., Onuškio sen.,
Onuškio mstl. nuo važiuojamosios kelio
dalies patrauktas nuvirtęs medis.
• 2013-08-10 Trakų r. sav., Lentvaris, Kęstučio g. 1, nuo važiuojamosios kelio dalies
patrauktas nuvirtęs medis.
• 2013-08-11 Trakų r. sav., Trakų m., Mindaugo g. 13, nuo važiuojamosios kelio
dalies patrauktas užgriuvęs medis.
• 2013-08-11 Trakų r. sav., Aukštadvario
sen., Aukštadvario mstl., nuo važiuojamosios kelio dalies patrauktas pavojingai
pasviręs medis.
Trakų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos inform.

Policijos savaitė
2013 m. rugpjūčio 5–6 d.
•

Lenkijos futbolo klubo „Lech” sirgalių plakatas

sąjungos atstovas spaudai Jakubas Kwiatkowskis.
Vilniuje lenkų sirgaliai per
rugpjūčio 1 d. rungtynes vaikščiojo
su marškinėliais, ant kurių puikavosi užrašas „Lenkiškas Vilnius“.

Audra Lentvaryje
vartė medžius

Rugpjūčio 9 dienos pradžia
Lentvaryje buvo gana audringa:
antrą valandą nakties prasidėjo
liūtis, pabiro ledai kaip ąžuolo
gilės, šėlo vėjo gūsiai, lenkę prie
žemės medžius. Daug miestelyje
medžių neišlaikė gamtos išdaigos – virto, lūžo. 20 minučių po
antros valandos užgeso Kilimų
gatvėje šviesa – milžiniška eglė,
auganti prie 9-ojo namo, neišlaikė
škvalo ir parimo ant elektros laidų.
Trys penkiasdešimtmečiai elektros
stulpai lūžo, trūko laidai, gatvę akimirkai apšvietė iškrova... Pasidarė
tamsu. Tik žaibas ir krentančių ledų
tratėjimas dar gerą pusvalandį kėlė
nerimą lentvariečiams.

kaina 1 lt

Miestelyje ryte buvo surasta
daug išvirtusių medžių užtvėrusių
gatves, prigludusių prie pastatų
sienų, gulinčių kiemuose. Gyventojai būriavosi ir svarstė, kada
atsiras elektra namuose. Po dviejų
parų, na, po paros! Tokios buvo
pranašystės.
Šią beletristinę pradžią parašiau
ne tam, kad suintriguočiau skaitytoją. Galiu pasakyti, jog pranašystės
Kilimų gatvės gyventojų neišsipildė – gatvių užtvaros, nuvirtę
medžiai pranyko per valandą, nauji
trys stulpai „išdygo“ akimirksniu.
Elektros laidai, šviestuvai, skydinės
aplipo „naujokus“ taip pat greitai.
Nukelta á 3 p.

Po nedidelio susistumdymo prie
Aušros vartų tąkart viskas baigėsi
be incidentų.
Skaitykite daugiau: http://
www.15min.lt/naujiena/sportas/futbolas/poznanes-stadione-lietuvius-zeidzi-

antis-plakatas-lietuviskas-chame-klaupkis-pries-lenkiska-pona-24-360006.
Išsamesnė informacija ir komentarai – www.voruta.lt, www.alkas.lt.
Šaltinis: www.15min.lt

VLK: klubo ir kelio endoprotezai
gydymo įstaigas pasieks jau greitai
Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) informuoja, kad klubo
ir kelio sąnarių endoprotezai gydymo įstaigas
pasieks jau greitai – liepos mėnesį. Juos gavusios
įstaigos galės sėkmingai planuoti reikiamas operacijas, pacientų gydymą. Dėl to sumažės eilės,
kuriose žmonės laukia šių endoprotezų, norėdami
palengvinti savo judėjimą.

Kelio ir klubo sąnarių endoprotezams pirkti VLK vykdo tarptautinį viešųjų pirkimų konkursą. Šiuo
metu vyksta konkursui pateiktų
pasiūlymų vertinimas. Pasibaigus
pirkimo procedūroms, minėtos
priemonės, palengvinančios judėjimą žmonėms, keliaus į gydymo
įstaigas.
Sudarius sutartis dėl šių priemonių pirkimo, atsakingi VLK
specialistai nedelsiant išsiųs registruotus pranešimus nurodytos
gyvenamosios vietos adresu žmonėms, kurie šių endoprotezų laukia
eilėje, kad jie jau yra nupirkti. Taigi

žmonės galės iškart skubėti į gydymo įstaigą pas gydytoją ir tartis dėl
reikalingos operacijos.
Iš viso bus nupirkti beveik 6
tūkst. kelio ir klubo endoprotezų.
Jie pasieks visas 22 gydymo įstaigas Lietuvoje, atliekančias klubo
ir kelio sąnario endoprotezavimo
operacijas.
VLK taip pat atkreipia dėmesį
į tai, jei žmogus nori sutrumpinti
eilę, kurioje laukia minėtų protezų,
jis tai gali padaryti stodamas į eilę
kitoje gydymo įstaigoje, kurioje ši
yra mažesnė.
Informacija apie eiles yra
nuolat atnaujinama ir skelbiama
VLK interneto svetainėje www.
vlk.lt skiltyje „Sąnarių endoprotezavimas“. Taigi pacientai gali keisti
savo prašymuose nurodytas gydymo įstaigas, kuriose pageidauja
atlikti reikiamą operaciją.
Valstybinės ligonių
kasos prie Sveikatos
apsaugos ministerijos
Ryšių su visuomene skyrius

2013-08-05 d., apie 10.00 val., po nakties
Lentvario sen. gyventoja pastebėjo, kad iš
aptverto namo pavogtas jai priklausantis
bėginis moteriškas dviratis SRSUNTOLR
VELLO rėmo Nr., TJ 09111306. Jai padaryta
1500 litų turtinė žala.
• 2013-08-06 d., apie 15:30 val., Lentvario gyventojas panaudojo fizinį smurtą savo dukros
atžvilgiu Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 140 str. smurtautojas sulaikytas ir
uždarytas į Vilniaus miesto areštinę.
Protokolai:
19 – 124¹str. (Kiti KET pažeidimai)
41 – 124 str. (Nustatyto greičio viršijimas)
7 – 174 str. (Nedidelis chuliganizmas)
9 – 123 str. (Transporto priemonių vairavimo tvarkos pažeidimas)
4 – 134 str. (Naudojimosi saugos diržais,
taip pat motociklininko šalmais tvarkos
pažeidimas)
4 – 126 str. (Transporto priemonių vairavimas, vairuotojams esant neblaiviems)
6 – 178 str. (Alkoholinių gėrimų gėrimas
viešosiose vietose arba girto pasirodymas
viešosiose vietose)
3 – 128 str. (Transporto priemonių vairavimas, neturint teisės vairuoti)
6 – 131 str. (Pėsčiųjų KET pažeidimas)
2 – 187 str. (Pasipriešinimas)
1 – 200 str.(Gyvenimas be asmens tapatybės kortelės) Viso: 102
Parengta pagal Trakų r. PK įvykių suvestinę

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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Statybų vainikas

Nuotraukoje regite statybų ramų stovinį – ne žmonių butams, o
gamybinį. Kokiam? Iš pat ryto nesužinojome. Tegu jis įsitaisęs šalia Autoserviso ir prieš UAB „Valdonis“ Fabriko g. 11c, pristato visą Lentvario
statybų vystymą, kuris gražiausiai atrodo privačių namų platume miesto
Račkūnų rajone, kur amžinai ilsisi pagarbūs lentvariečiai, o gretimai
sveikus likimus kuria gyvieji ir taip įteisina Lentvario nemirtingumą. Beje
netoliese stovėjo didelis kranas ir savo strėle lenkėsi miesto ateičiai.

Gėlių veidas

Lietuvos partizanų žodis –
garuojantis duonos kepalas
Vis geisdavome pristatyti Lietuvos partizano Stasio Kuodzevičiaus ir poeto, ryškaus pokario
lituanisto poezijos knygą, kurios
pavadinime LPKTS Lentvario filialo garbės narys, šiandien gerokai
nuvylęs Lietuvos tiek kairių, o tiek
ir dešinių politikų veikla, mini savo
tiesos auką kraštui, bet šiandien
tenka pilietinę pagarbą atiduoti
išėjusio į Anapilį lentvariečio, Lietuvos partizano Algimanto Lisausko memuarų ir rašinių rinktinės
leidiniui „Iš pragaro angos“.
Bet vis dėlto keletą sakinių
apie Stasio Kuodzevičiaus pasisakymus „Klevų alėjoje“. Antai
jos pirmas numeris 2012 09 07,
1 psl. – „Lietuvos partizano Stasio Kuodzevičiaus pareiškimas“,
kuriame tautos gynėjas ginklu
ir plunksna sielojasi, kad sensta
ir rašo: „Nuoširdžiausiai prašau
Jūsų paramos, kad išleistume
mano rūstaus gyvenimo aidą
poezijos forma ir tai būtų knyga
apie tikėjimą Lietuvos laisve ir
nepriklausomybe (...)“ Ir šalia iš
dešinės puikus eilėraštis „Lietuva, prisimink mus!“ Laikas šovė
į priekį. „Lentvario kronika“ ir
toliau buvo Lentvario partizano
ir poeto sąjungininkė, tai žino ir
Seimo LPKTS frakcija, ir LPKTS
vadovai, nes tuo pasirūpinome,
bet iki šiolei mūsų Stasys teturi tiktop signalinį knygos pavyzdį, kurį
ir vėl regime jo tremties gyslotose
rankose pakartotoje nuotraukoje
dėl negražios tikrybės.
O dabar apie Algimanto Lisausko likimo pragarą ir šiek tiek apie
jo viešąją nuomonę. Vienuoliktame
minėtos knygos puslapyje autorius
mums, užmaršuoliams, mena:
“(...)tuometinis Lietuvos laisvės
armijos įgaliotinis Trakų apskričiai
Pranas Maleckas perdavė mums
rašomąją mašinėlę, rotatorių ir visą
parką matricų. Pradėjome leisti
laikraštėlį „Laisvei bundant. (...)

Du Lietuvos partizanai ir literatai: Stasys Kuodzevičius ir jau Anapilyje – Algimantas Lisauskas... Nekreipiame dėmesio į likusiųjų absoliučią tiesą, aimanuojančią senatvės vienatvėje ir organizuotą užmarščiai, nes labai reikalingą
ateinančiai Lietuvai... Lyg šviežias duonos kepalas.

grupėje niekas nežinojo, kad man
pavesta vykdyti žvalgybą. Įgijęs
pasitikėjimą, gaudavau „Trakiečių
šūkį“ ir brolių Grigonių – Antano,
Prano ir Jono (vėliau Jonas Jono
Kubiliaus Vilniaus universiteto
prorektorius).
Apie akademiką Joną Kubilių
mūsų ir jo VU auklėtinių būtų ilga
ir šviesi kalba, kurioje nevengtume
to paties gilaus ir neatskleisto pogrindžio tada vardan nacionalinės
Alma Mater. Tam, kam reikėjo,
tas aiškiai juto mūsų istorinio
universiteto pasipriešinimą rusifikacijai, išlaikė tą šventą dvasią ir
ėjo Golgotos takeliu link gesinamos
šviesos ir tiesos.
Taigi bet kuri nacionalinė kova
nėra vykdoma atviru patriotizmu,
kuriuo dabar žongliruoja nelaimingos vidutinybės, įsitaisiusios
nereikalingose kontorose ir grobiančios ES finansinę paramą
Lietuvai. Nacionalinė mažų tautų
kova, tai – lapės, vilko ir bėglaus
zuikio sąjunga. Tuo metu, būkite

Sąjūdis Lentvaryje. Tautos
himnas ir jos auksinis epas-daina
Jis labai gerai matomas antrame seniūnijos aukšte pro langą. Tai trys
gėlių sutverti klevo lapai – miesto herbo simbolis, kuris labai tinkamas
ir Lentvario savaitraščio „Klevų alėja“ pavadinimo publicistinei esmei.
Ir dar labiau trumpo fakto ir jo priežasties „Lentvario kronikai“. Ir dar
stipriau, kai to draugystėje šlama jaunas ąžuolas, miesto jaunystai atstovaujantis. Taip visada tarkime ir jauskime!

Vaistai – baltosios eilės

1988 metais Lietuvėlė kniūbsčia bėgo iš smurto ir melo imperijos
pavadintos „Tarybų Sąjunga“, kur nebuvo nei tarybos, nei sąjungos, o
viešpatavo TSKP diktatūra, pasidažiusi „vaduojamųjų“ pasipriešinimo
raudonu krauju, atsiprašant, po aferistinių ir demagoginių bolševikų
1917 metų spalio perversmo, kurį vykdė Karlo Markso išgalvotas proletariatas. Taigi mūsiškė dainuojanti revoliucija, dėl kurios lig šiol dantys
tratina vadinama naujoji demokratinė Rusija, vėlgi gudriai pasivadinusi
RF, griaudėjo ir Lentvaryje folkloriniu ansambliu, keliaujančiu po Trakų
rajoną ir vis savo koncertus užtaisinėjanti Vinco Kudirkos „Tautiška
giesme“. Žiūrovai ir klausytojai atsistodavo, o sykiu rajono partiniai
vadovai ir net pirmieji jų sekretoriai. Ką tu pasakysi? Revoliucija! Bet
ji, regis, sustojo. Nejuda. Nemokame auginti duonos ir gerbti Lietuvos
partizanų ir tremtinių teisybės, suardėme vargumu vidurinį socialinį
luomą, valstybės fundamentą? Ne kitaip.
O dabar dėl tų, kurių Lentvaryje jau neberasime, nes jie iškeliavo į
Amžinybę, atsistokime vardan dainuojančios revoliucijos, kuri išardė
„Tarybų Sąjungą“, nes ardėme, pasak J. E. Reigano, blogio imperiją.

malonūs, ėjo 1943 metais. Vėliau
autorius pabrėžia, jog paaiškėjus,
„kad į Lietuvą sugrįš bolševikai
(...) Lietuvos laisvės armijos Trakų
apskrities vadovybė pradėjo kai
kuriuos pertvarkymus ir pasiruošimus sutikti naujus įvykius.“
Štai 1949 metai. Lietuvos partizanas Algimantas Lisauskas,
išvengęs sušaudymo, keliauja etapais Magadano-Kolymos kančios
keliais. Stiprus organizmas išlaiko
fizinį ir dvasinį niekinimą. Grįžta į
Lentvarį. Sutinka tautos laisvę 1990
03 11.Viešai skelbia savo nuomones, kur tėvynės išdavikus vadina
nuožmogiais.1990 08 03 rašinyje
„Savitvarda ginkluotas partizanas“
primena Šalčininkų autonomininkų kliedesius, kuriai vadovauja
praktiškai rusakalbiai,1996 metais
klausia, kur dešinė, kur kairė? Visi
jo rašiniai kviečia galvoti, o ne vogti
ir meluoti. Mūsų Tau atmintis ir
aiškus veikiantis pavyzdys, Algimantai, Lietuvos ginklo ir plunksnos partizane!
Vėl aplankė ir Pranciškus Seibutonis, kuris aktualią problemą
pavadino „kambariniu čekistu“:
Televizorius senas sugedo.
Man negaila, kad jo netekau.
Vėl ramybė namie atsirado.
Su džiaugsmu apie tai rašau.
Nebaugins keturkampis despotas
Vien žiaurumais, žmonių netektim.
Širdys sąla. Sustingsta ir protas.
Ir košmaru pavirsta naktis.
Girdim tėvą sūnelis nudobė.
Piktadariai sukėlė gaisrus.
Valdininkai begėdiškai grobia.
Pedofilai gadina vaikus.
O narkotikus valdo čigonai.
Jų gyvenimo būdas klaikus.
Svetur siaučia pikti musulmonai.
Jie sprogdina piliečius taikius.
Teismuose Uspaskichas blefuoja.
Negalinė seimūno byla.
Valdeševskis lietuviams grūmoja:
„Wilno nasza“ ir „všystka“ kalba“.
Koks likimas vaikų laukia?
Prie kompiuterių žūsta laikai.
Jie žinių ir ligų prisišaukiaInterneto jaunieji vergai.
Užvaldei, televizoriau, protus.
Lyg dainoj aš tave vis menu:
„Be tavęs vakarai man nuobodūs.
Be tavęs aš likau be žinių“.

Ir šios kronikos
desertas
Labai gerai širdimi įsigyti tokią dvasinę paramą, nes dvasia yra kūno
globėja. Dėl to „Lentvario kronika“ labai džiaugiasi stipriu „Klevų alėjos“
skaitytoju ir jos korespondentu Petru Petkevičium čia pavaizduotu su
jaunystos lyrine gitara, vadinasi, meilės daina, kuri liejasi ir dabar Petro
rašikliu, sujungtu su labai jautriai virpančia kentėjusio žmogaus siela:
„Miela saulute! Jei tu žinotum, kaip reikia tavo spindulių švelnių. Nes
jie padės man išgyventi, stovėt tvirtai. Ir pamatyti didžią viltį. Tu netoli.
Visai arti. Prašai kvėpuoti žaluma rugpjūčio. Ir vaisiais džiaugtis. Regėt
gyvenimą, Man brangų-brangų-brangų (...)“

Nuotraukoje iš kairės į dešinę sėdi: Irena Biknienė (pėsčia ėjo ginti Televizijos
bokšto 1991 metais per šaltą sausį), Birutė Adomienė, tremtinė Regina Andrikienė, Bronė Zagorskienė, vėliau šių eilučių rinkėjo Jono Počepavičiaus liaudies
šokių kolektyvo „Senjorai“ ugnies šokių aukštos prabos partnerė ir Pranė
Vaičekauskienė stovi iš kairės į dešinę, Albina Janulienė, Valė Čigienė, Emilija
Veršėlienė, Konstantas Janulis, Saulėna Jakaitytė, Marytė Švedienė, Jonas
Talačka, Regina Belikevičienė, Zita Jankevičienė, Emilija Stankūnienė, pradinių
klasių mokytojas Motiejus Kasperavičius ir Lionė Stanišauskienė.

„Jei norėsma/išgyvensma/gerbiant esmę/meilėn žengsma(...),
nes“ 2013 08 15 Žolinių dieną,
daug pamačiusi žemėje, į dangų
susimąsčiusi žengė mūsų žemės
globėja, šventa pana Marija, „Klevų
alėjos“ skaitytojai ir Romos katalikai-žurnalistai!
Puslapį parengė Jonas Počepavičius
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„Duokit raktą, sisioti noriu!“

Atkelta iš 1 p.

Prieš devintą valandą vakaro buvo
įjungta elektros srovė. Kilimiečiai
įsijungė televizorius, sėdo prie
kompiuterių... Elektrikų komanda, padariusi savotišką gyventojams stebuklą, kukliai susikrovė
instrumentus ir išvyko. Vienas
stebukladarys Rimantas Vičkačka
sutiko prisistatyti, tad Kilimų gatvės
gyventojų prašymu jo komandai
norisi perduoti didžiausią padėką
už jų triūsą ir neįtikėtiną greitumą.
Visai komandai! Ačiū!!!

Užrašas ant geležinkelio stotyje
esančio tualeto durų „Tualeto raktas
pas valytoją“

Ūla Girdziušaitė
Pijaus Girdziušo nuotr.

Lentvario geležinkelio stotyje
šitą prašymą pasakyti turi mokėti
visomis Lentvario miesto kalbomis.
Aną dieną sutiktas nepažįstamas
keleivis tiesiai šviesiai paklausė,
kur čia galima sutvarkyti gamtinį
reikaliuką. „Stoties tualete“, – nieko blogo neįtardamas patariau
svečiui. „Negalima“, – paaiškino
nelaimėlis, spiriamas gamtinio
reikalo. „Valytojos reikalauja kažkokio bilieto, o aš savo partinį
palikau namuose. Neduoda rakto
ir aiškina, kad į tualetą galima pakliūti tik su bilietukais. Paklausiau,
kokiai partijai priklauso tualetas.
Valytojos liepė kreiptis į valdžią.“
Teko pagelbėti nelaimėliui svečiui. Pati geriausia vieta – krūmai
prie geležinkelio. Ten ir restoranas,
ir tualetas, ir bilietų niekas neprašo.

PR

„Tele2“ dovanos žinutes
ir megabaitus

Su mokėjimo planais „500“, „1000“, arba „2000“ „Nokia Lumia“, „Samsung Galaxy S“
ir „LG Optimus“ serijų telefonai siūlomi už ypač gerą kainą

Renkantis mobiliojo ryšio paslaugų planą, tenka pasvarstyt, ko reikia
labiau – SMS žinučių ar mobiliojo interneto megabaitų naršymui. Dažnas žmogus dar ir suabejoja: gal nesinaudosiu,
gal tik pokalbių minutes rinktis?
Naujas telekomunikacijų bendrovės „Tele2“ pasiūlymas leidžia dėl to
galvos nebesukti. Dabar pasirinkus
vieną iš trijų pokalbių planų, SMS ir
megabaitai suteikiami nemokamai.
„Tele2” kviečia savęs nevaržyti ir dar
sutaupyti.
Planas pagal poreikį + dovanos
Dabar visi esami ar nauji „Tele2“
klientai, pasirinkę vieną iš trijų mokėjimo planų – „500“, „1000“, arba
„2000“ – už dyką gauna 5000 SMS
žinučių ir 300 MB dovanų.
„Pasiūlymas skirtas žmonėms,
norintiems bendrauti laisvai ir nepermokėti. Skambučiai už mažą kainą
yra reikalingi visiems, o minučių kiekį
iš trijų pasiūlymų galima pasirinkti
pagal savo poreikius. Dar daugiau sutaupyti leis nemokami 5000 SMS ir 300
MB“, – sako Tomas Burovas, „Tele2“
rinkodaros vadovas.
Planas „500“ bus tinkamas skambinantiems mažiau. Už 20 Lt mėnesio
mokestį suteikiama 500 nemokamų
minučių pokalbiams į visus Lietuvos
tinklus.
Dažnai kalbantiems „Tele2“ siūlo
mokėjimo planą „1000“. Jį pasirinkę
klientai už 25 Lt mėnesinį mokestį
gaus 1000 minučių pokalbiams į visus
Lietuvos tinklus.
O vartotojai, įpratę kalbėti daug ir
nevaržomai, sutaupys pasirinkę planą

„2000“. Už 36 Lt/mėn. mokestį suteikiama net 2000 nemokamų pokalbių
minučių į visus šalies tinklus.
Galimybė kiekvieną mėnesį nemokamai išsiųsti net 5000 SMS į visus
Lietuvos tinklus ir išnaršyti 300 MB
dovanojama su bet kuriuo iš šių planų,
sudarius 24 mėnesių sutartį.
Išmanieji telefonai pigiau
Pasirinkus norimą mokėjimo planą,
kartu „Tele2“ kviečia įsigyti ir išmanųjį
telefoną. Su mokėjimo planu juos galima gauti už itin patrauklią kainą.
Sudarant 24 mėn. telefono pirkimo
sutartį, visus telefonus galima gauti
sumokėjus 1 Lt pradinę įmoką, o vėliau
atsiskaityti mokant sumažintą mėnesio
įmoką. Priklausomai nuo modelio, ji yra
nuo 8 iki 60 litų.
Išskirtinio dizaino mėgėjams skirti
trijų modelių išmanieji „Nokia“ telefonai – „Lumia 520“, „Lumia 720“ ir
„Lumia 920“.
„Samsung“ gerbėjai gali rinktis
išmaniuosius „Galaxy S duos“ ir „Galaxy S 4 mini“.
Iš LG modelių yra siūlomi „Optimus“ serijos išmanieji telefonai – „L3
II“ ir „L5 II“.
Taip pat galima pasinaudoti proga
nusipirkti planšetinį kompiuterį. „Samsung Galaxy Tab 2“ su 24 mėn. sutartimi
parduodamas už 99 Lt pradinę įmoką,
vėliau per mėnesį kainuos 35 Lt.
Specialiu „Tele2“ pasiūlymu pokalbiams, SMS, naršymui ir išmaniesiems
telefonams gali naudotis ir esami, ir
nauji operatoriaus klientai. Tai galima
padaryti visuose „Tele2“ salonuose arba
interneto svetainėje www.tele2.lt.

Lentvario miesto „viešasis tualetas“

Pakrūmės – tai vietos, kur Lentvario piliečiai gali atlikti gamtinius
reikalus. Vargas tik svetimiems.
Tie nežinodami padėties gali net
po policijos langais tai daryti.
Tada reikalas jau prastas – 200 litų
baudos garantuotos. O jei dar
antstoliai prisijungs, tai gali ir iki
1000 litų siekti.
Kai geležinkelininkai susitvarkė
savo tualetus, tuometinei valdžiai
buvo šovusi geniali mintis – padaryti juos mokamus. Tik didelių
pastangų dėka pavyko įrodyti, kad
tai pats kvailiausias sumanymas.

Kur tai matyta, kad lentvarietis už
gamtinių reikalų atlikimą mokėtų
litą, kai miesto centras apžėlęs kaip
Afrikos džiunglės. O policininkai
sėdėdami prie kompiuterio ir matydami žmogų, atliekantį gamtinius
reikalus, jo gaudyti tikrai neis. Štai
ir gyvena Lentvaris be viešojo tualeto ir joks velnias neima. Valdžios
vyrai tikriausiai važiuoja į gamtą
tvarkyti savo gamtinių reikaliukų.
Visiems gerai. Juk gamta – visų
mūsų namai.
Antanas Dovydaitis

Pasipiktinimas dėl Bažnyčios
gatvės renovacijos darbų

Į „Klevų alėjos“ redakciją
kreipėsi Lentvaryje esančios
Bažnyčios gatvės gyventojai,
kurie piktinosi dėl nekokybiškai
atliekamų remonto darbų. Buvo
pranešta, jog gatvėje negerai sudėtos trinkelės, jos kliba, kelio
asfaltas trupa, bordiūrai suversti
prie pat daugiabučių.
Kadangi žemiau spausdiname
iš savivaldybės gautą medžiagą,
redakcija paskambino į Lentvario
miesto seniūniją ir pasiteiravo

seniūno pavaduotojos Anželikos
Vunš apie esamą padėtį. Pastaroji
informavo, jog tiek Bažnyčios, tiek
Lauko ir Geležinkelio gatvių rekonstrukcijos darbai vis dar vyksta
ir nėra baigti, kas ir lemia esamas
problemas. 2013 metų rugpjūčio 7
dieną įvyko susitikimas su rangovais, buvo aptartos iškilusios problemos, jų šalinimo būdai. Taip pat
vyko susitikimas ir su šių gatvių
gyventojais, buvo įsiklausoma į jų
nuomonę, pastabas.

Seniūno pavaduotoja kvietė
visus susirūpinusius dėl vykdomų renovacijos darbų ateiti ir
susipažinti su visa projektų medžiaga, su kuria bus supažindintas kiekvienas tuo besidomintis
žmogus. Paklausta apie numatytą
renovacijos darbų pabaigą, Anželika Vunš atsakė, jog darbus
numatyta baigti iki šių metų
lapkričio mėnesio.
Kalbėjosi Robertas Stanevičius

Aptarti Lentvaryje
įgyvendinamų projektų darbai

Lentvario seniūnijoje surengtas
pasitarimas spręsti aktualiausioms
problemoms, įgyvendinant Bevardžio ežero ekologinės būklės gerinimo bei miesto pietinės dalies – Bažnyčios, Lauko ir Geležinkelio gatvių
rekonstrukcijos projektus.
Pasitarime dalyvavo Trakų rajono savivaldybės administracijos
direktorė Asta Kandratavičienė,
Lentvario seniūnas Vytas Rukšėnas,
seniūnijos darbuotojai, savivaldybės specialistai, rangos darbus
atliekančių įmonių atstovai.
Bevardis ežeras, telkšantis Lentvario miesto centre, yra labai svarbus vietovės ekologinis ir ekorekreacinis objektas. Tačiau tyrimai rodo,
kad jo dugne yra susikaupę dideli

kiekiai naftos produktais užteršto
dumblo, ežeras užžėlęs menkaverčiais sąžalynais. Išvalius ežerą, bus
pašalinti slūgsantys teršalai, sutvarkyta chaotiška augmenija, pagerinta
ežero ekosistemos būklė.
Vykdant projektą nutarta jį
pakoreguoti, nes nebuvo numatyta
įrengti pralaidą. Pasitarime nutarta
kreiptis į Aplinkos ministeriją dėl
papildomų lėšų skyrimo. Pasitarimo dalyvių nuomone, neįsirengus
pralaidos, ežero valymai darbai
nebus tiek efektyvūs, kaip planuojama. Nemažą rūpestį kelia ir ežero
dumblo užterštumas. Pradėjus kelti
dumblą į viršų, bus atlikti specialūs
jo sudėties tyrimai.
Aptartos ir projekto „Lentvario

miesto pietinės dalies (Bažnyčios, Lauko ir Geležinkelio) gatvių
rekonstravimas“ įgyvendinimo
problemos.
Po senųjų elektros tiekimo
stulpų šalinimo Bažnyčios gatvėje
toliau bus tęsiami lietaus nuotekų
tinklų tiesimo darbai. Geležinkelio
gatvėje UAB „Prienų energija“ tęs
šiluminių trasų renovacijos darbus,
todėl šioje gatvėje bus ribojamas eismas. Taip pat pasitarimo metu buvo
aptarti ir dangų atstatymo, vandens
šalinimo bei mažosios architektūros
derinimo klausimai.
Sigita Nemeikaitė,
Trakų rajono savivaldybės
viešųjų ryšių specialistė

Apleistų sklypų savininkai mokės didesnį mokestį

Vadovaujantis Lietuvos
Respublikos žemės mokesčio
įstatymo, Trakų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio
27 d. sprendimu Nr. S1-184 patvirtintu nenaudojamų, apleistų
žemės sklypų sąrašo sudarymo
tvarkos aprašu, Trakų rajono
savivaldybės administracijos
direktoriaus 2013 m. liepos 3 d.

įsakymu Nr. P2-719 sudaryta
komisija parengė nenaudojamų,
apleistų žemės sklypų sąrašą.
Vykdant Trakų rajono savivaldybės tarybos 2012 m.
lapkričio 29 d. sprendimą „Dėl
žemės mokesčio tarifų nustatymo 2013 metams“ Nr. S1-286,
skaičiuojant 2013 metų žemės
mokestį nenaudojamai, apleis-

tai žemei taikomas 2 procentų
tarifas.
Nenaudojamų, apleistų žemės sklypų savininkų sąrašas
patalpintas Trakų rajono savivaldybės interneto tinklalapyje:
www.trakai.lt.
Trakų rajono
savivaldybės informacija
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Skelbimai, reklama

Kviečiame

Rugsėjo 1–8 dienomis įvyks kasmetiniai Trakinių atlaidai. Tai proga atgaivinant seną piligrimystės tradiciją
aplankyti Trakų šventovę ir kreipiant savo akis bei maldas į Trakų Dievo Motiną – Lietuvos Globėją prašyti
Jos užtarimo bei reikalingų malonių.
Rugsėjo 1 d., sekmadienį, pirmąją atlaidų dieną įvyks parapijos jaunimo organizuojama „Spalvotųjų šypsenų
šventė“. Tai renginys, skirtas visai bendruomenei ir į atlaidus atvyksiantiems svečiams. „Spalvotųjų šypsenų
šventės“ metu vyks koncertas, šurmuliuos talentų mugė, veiks kūrybinės dirbtuvės, bus organizuojamos
bendruomeninės vaišės.

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
Užs. Nr. 185

Parduodamas 2 a 8 butų name 2
kambarių 48 kv. m. butas pirmame
aukšte Trakuose, Naujosios sodybos gatvėje. Tel. 8 672 74 704
Užs. Nr. 186

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

Užs. Nr. 189

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

Kelias, kur turi širdį

Ar paukščiai skuba, kai metas į šil-

tus kraštus, ar paukščiai skuba skristi,

išskristi, ar jie aukoja savo širdis panikai ir mirties siaubui, ar jie atiduoda
širdis meilei ir ilgesiui?
Žinot, jie migruoja net šiltuose
kraštuose.
Bet taip sparnai sukurti – judesiui: sklęsti, kilti, oro pasipriešinimui
įveikti ir taip mintis sukurta – kur
reikalauja skrydžio ir nebijo aukščio.
Ir jie čiulba, ir ulba, nes jiems taip jaučiasi – lyg dabar jau ulbėti ir čiulbėti.
Dievas davė jiems klegesį, sparno
mostą kartu, dviese ir trise, būryje, padangėse sukti ratus vienišai ir dairytis,
kaklus laibus ir judesio lengvumą
įkalbėjo jiems ir spalvas išliejo plunksnose atkartodamas žiedus, žiedus ir
žiedus, dangaus mėlynumą ir vandenį
žalią, girias ir rytus ūkanotus.
Atsispyrus nuo medžių viršūnių
jiems priklauso oro stichija, visa stichija – apsaugoti jų beprotybę, kur
niekas neklaus, kodėl jūs migruojat,
ar reikia, o gal, o gal, o gal ataidi... O
apsaugota beprotybė ir širdys plaka,
ir dunksi, ir lengvas kūnas skrenda į
pietus jokios ertmės minties gelmėj,
kur sugrūstume abejonę ir klausimus, gal dar svarstyklių lėkšteles
pavyktų – nėra ten joms vietos, jie
skrenda į šiltus.
Neapsaugota beprotybė, neapsaugota nuo klausimų kodėl ir kam, ar

Parduodu įvairius naudotus plieninius vamzdžius. Tel. 8 687 83 901

tikrai..? Netikrai netikrai, ne visai ne
visai, tik truputį leiskit sustoti ir įbesti
akis į niekur, tik truputį, gal vanduo
tyvuliuoja, gal obelys žydi, gal man
jaučiasi dabar sustoti.
Raganos smegenys žiba ant sniego, manieji kartais irgi žiedais ir
smiltim išsibarsto – nebesurenku, o
juk reikia surinkti ir bėgti bėgti, lėkti
kažkur ir kur?
Ne, į kišenę beprotybę, į kišenę
ir užsegam! Ir nešim per muitines
vėjus, ilgas nosis ir ugnį – pranešim.
Taip ir Čiurlionis nešiojo, ir gal
sunki ta beprotybė svėrė daug, bet
dabar mes girdim jūrą ir mišką kaip
jam girdėjos...
Nes tu gal visada norėjai dainuoti, tapyti, rašyti, kurti ir kepti, tai,
žinai, pirmyn – tas kelias turi širdį
ir net jei sunkus, jis bus džiugesio
pilnas. Ir jei nėra šalia tų, kurie
pakelia jūsų dvasią, nešiokitės juos
savo širdyje, tai juk Dievo karalystės adresas, jei neklystu.. Gal ten
perdėkim ir beprotybę, sako, niekas
širdy nieko neieško – bus kaip tik – ir
niekas neįtars ir mums lengviau
bus rasti.
Čiurlionis skambindavo vakarais,
o broliai ir seserys susirinkę po langais
klausydavosi obuolius begrauždami.
Gal dar žvaigždes skaičiuodavo...
A. S.

Nestandartinių baldų gamyba.
Tel. 8 621 01 462.

Reikalingi „Emsi“ degalinei operatoriai, operatoriai-vedėjai. Privalumas būtų, kad ieškomi asmenys
gyventų šalia ar netoli Trakų
Vokės, Lentvario, Sausių, Grigiškių.
CV siųsti el. paštu
gintare.jonusyte@emsi.lt
Užs. Nr. 207

Trakų baldai
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

Išnuomojamos patalpos biurui,
Trakai Vytauto g. 19.
Tel. 8 685 53 085
Užs. Nr. 205

Parduodamas tvarkingas 2 kambarių butas, Aukštadvario mstl.,
Technikumo g., bendras plotas 42
kv.m., 1 aukštas, statybos metai
1963. Kaina 45000,00 Lt. Išsamesnė
informacija 8 620 57 490.
Užs. Nr. 206

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

Trakų turgavietė,

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

laikinai įsikūrusi autobusų stoties
prieigose, jau dirba ir laukia pirkėjų

Parduodamas medus.
Tel. 8 652 01 620

Užs. Nr. 210

Užs. Nr. 862

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

Klevų alėja
2013 m.
Lentvario miesto laikraštis

www.klevualeja.lt

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. 146

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

Užs. Nr. 794

Perkame, išpjauname ir išvežame
senas obelis, vyšnias, slyvas.
Tel. 8 699 74 608
Užs. Nr. 507

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 92 302
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
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

A. A KVIETIMAS

Jei turi problemų dėl alkoholio ir
nori mesti gerti, ateik. Tik tu pats (pati)
gali nuspręsti, ar nori turėti tai, ką mes
turime. Mums buvo suteikta galimybė
nemirti ir tapti blaiviais.
Adresas: Bažnyčios g. 18, Lentvario
klebonija, 2 aukšto salytė. Renkamės
antradieniais 19 val. Tel. 8 607 60 356

Siuvimo įmonei Vilniuje, esančiai
Vilkpėdės rajone, reikalingos kvalifikuotos siuvėjos (-ai) atlikti individualius ir masinius užsakymus.
Darbas viena pamaina. Išdirbus
metus laiko, įmonė kompensuoja
kelionės išlaidas.
Tel. 8 685 65 501.
Užs. Nr. 208

Užs. Nr. 792

Trakų turgavietės prekeivių asociacija

Vyr. redaktorius Juozas Vercinkevičius

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

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

Brangieji,

Užs. Nr. 785

Ūkininkas išsinuomotų žemę dirbti. Domina plotas nuo 5 ha. Trakų,
Senųjų Trakų, Rūdiškių, Paluknio
seniūnijose. 8 615 45 410

Užs. Nr. 861

Ūkininkas išsinuomotų žemę dirbti. Domina plotas nuo 5 ha. Trakų,
Senųjų Trakų, Rūdiškių, Paluknio
seniūnijose. 8 615 45 410

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

Užs. Nr. 861

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.

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

Užs. Nr. 105

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).

