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Ilgai laukta – ir sulaukta

kaina 1 lt

Pasaka laiminga
pabaiga

Pabelsk į duris prieš įeinant
ir sutartinai, kad suprasčiau,
kad čia jau tu atėjai,

Geltonasis autobusiukas jau Lentvario pradinės kieme

Džiaugsmu su visais dalijasi mokyklos direktorė ir svečiai

Šiais mokslo metais respublikos keliais riedės 42 naujutėlaičiai
19 vietų geltonieji mokykliniai
autobusiukai „Iveco Daily“. Jiems
įsigyti skirta 5 milijonai litų. Lietuvos Respublikos Prezidentė
Dalia Grybauskaitė, dalyvavusi
geltonųjų autobusų perdavimo
šalies mokykloms šventėje, sakė,
kad „geltonasis autobusiukas – tai
ne tik gera priemonė greitai ir

„prisitaiko“ prie mokinių grafiko,
o ne atvirkščiai, suteikia galimybę
keliauti į ekskursijas, repeticijas,
mokinių šventes, leidžia vaikams
pasilikti pasibaigus pamokoms ir
užsiimti prasminga neformalaus
ugdymo veikla.“
Ilgai jo laukė Lentvario pradinės mokyklos administracija ir,
aišku, tie, kuriems iki šios mokymo
įstaigos kelias ilgokas.

saugiai pasiekti mokyklą, bet ir
puiki galimybė vykti į ekskursijas,
pažinti savo šalį, prisiliesti prie jos
istorijos ir kultūros.“
Anot švietimo ir mokslo ministro Dainiaus Pavalkio, „mokyklai
turėti savo autobusą – šiandien
jau būtinybė. Ne vien todėl, kad
juo mokiniai nuvažiuotų iki mokyklos ir parvažiuotų atgal. Svarbu
ir tai, kad mokyklinis autobusas

Todėl ir šiųmetė rugsėjo 1-osios
– Mokslo ir žinių dienos šventė
– buvo ypatinga: sulaukta ne tik
Seimo narių Dangutės Mikutienės, Jaroslavo Narkevič, Trakų
rajono savivaldybės administracijos direktorės Astos Kandratavičienės, Lentvario seniūno Vytauto
Rukšėno, mokyklos direktorės
Onos Ramanauskienės, Lentvario
Nukelta á 4 p.

Susigrąžinkime Domėtasi naujos katilinės
statyba Lentvaryje
sveikatą be tablečių!

bet sutikrinkime laikrodžius
ir jie sustojo popietėje – geriausiame laike, kai dar nesutemo,
bet jau pradeda glaustytis
žiedai, kvapai kondensuotis,
rausva ima lietis vakaruose.
–Aš esu maisto poetas, – tu
sakai
–Ir aš esu maisto poetė, – aš
sakau tau,
bet mes veikiame junginį
kojų bei rankų ir neturime laiko
kurti eilių.
Ir mes atsukame laiką į naktį,
nes mums laikas mylėtis,
bet tu tik ranką padedi ant
dubens, o aš ant tavo dubens
ir mes laukiame.
Tu palikai man laišką, kad
išplaukei
ir aš ėmiau sėti, sėjau pomidorus ir paprikas, svogūnus.
Išdygo, nuraudo, suspindo.
Nebuvo tavęs.
Tai aš suvalgiau,
kitus ant palangės padėjau.
Nebuvo tavęs.
Tai aš suvalgiau.
Nebuvo tavęs.
Aš ėmiausi verslo,
plukdydavau vaikus ant ižo,
pjausčiau arbūzus vestuvėse
ir, žinai, man patiko.

Biokuro katilinės statyba Lentvaryje, Ryto gatvėje, domėjosi (iš kairės) meras
V. Zalieckas, savivaldybės administracijos direktorė A. Kandratavičienė, tarybos
narys R. Rudzys. Sigitos Nemeikaitės nuotr.

Lentvario klubas „Šaltinis“ ir bendrija „Bočiai“ šių metų
rugsėjo 17 dieną 17 valandą kviečia į savo būstinę Bažnyčios
g. 26 susipažinti su unikalia M. S. Norbekovo sistema, kuri
mokslo principais atsakys, kodėl Jūs taip dažnai nesveikuojate, Jus kankina depresija, nerimas, pyktis ir baimė.
Kursų trukmė – 7 dienos, po 4 valandas. Tai dėstys lektorius
Arūnas Maliauskas. Laukiame, kad po to Jums šviesiau
gyventųsi tarp savo vaikų ir vaikaičių.

Jonas Počepavičius,
LPS „Bočiai“ Lentvario bendrijos narys viešumos klausimams

Rugsėjo 10 dieną rajono savivaldybės meras Vytautas Zalieckas, savivaldybės administracijos direktorė Asta Kandratavičienė, tarybos nariai
Romualdas Rudzys, Andrejus Prokofjevas, savivaldybės Statybos ir ūkio
plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Jelena Jočionienė, apsilankę Lentvaryje, domėjosi bendrovės „Prienų energija“ įgyvendinamomis šilumos
tinklų investicijomis.
Savivaldybės atstovai apžiūrėjo, kaip vyksta naujos biokuro katilinės
statyba. Katilas, jo įranga jau atgabenti, tačiau pastatas, kuriame bus įrengta
katilinė, dar remontuojamas.
Pasak savivaldybės administracijos direktorės A. Kandratavičienės,
UAB „Prienų energija“ yra žadėjusi, kad biokuro katilinė bus baigta iki
lapkričio, tačiau vangiai vykstantys statybos darbai kelia abejonių, ar bus
suspėta iki žadėto laiko reikiamus darbus atlikti.
UAB „Prienų energija“ vadovai yra teigę, kad Ryto gatvėje įrengus
biokuro katilinę ir naudojant pigesnį kurą, mažės ir kaina už šildymą.

Sigita Nemeikaitė,
Trakų rajono savivaldybės viešųjų ryšių specialistė

Virė visai kitoks gyvenimas.
Galėjau sau leisti
pirkti visokių spalvų bulves, įvairaus saldumo ir visai
nesaldžias.
Aišku, aš ilgėjausi tavęs,
kai šaltos bangos lūždavo,
kai šviesą išjungdavau ir
žvakes užpūsdavau,
žodžius sapnams palikdavau,
aš ilgėdavausi tavęs.
Labai apsidžiaugiau, kai
grįžai
ir supratau, kad dabar jau
niekada manęs nepaliksi.
Aš ėmiaus šokti su tavimi,
kliuvo kojos ir pynėsi į tavas
ir taip mes nuėjome miegoti
tylėdami.
A.S
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Klevų alėjos ruduo
Tai 2012 metų
mūsų pagrindinės
gatvės ruduo. O, pasak vienos dainuškos,
mūsų širdyje dar ne
ruduo, nors, pasak
lakštingalos Salomėjos
Neries, „atjos šiaurys“
įjungęs ir daugiabučiuose šilumos ūkį,
labai brangų. Įdomu,
kiek Lentvario ubagėliai skolingi „Prienų energijai“? Ir dar įdomėliau, kodėl ne Trakų?
Ir dar svarbiau, kodėl toks svarbus faktas išnuomotas svetimiems? Ir
dar stipriau, ar mes, nesudarę sutarties su svetimais šilumos tiekėjais,
esame juridiniai šilumos vartotojai, ką? Tarkime, jei vyktų teismai dėl
skolų. Pavyzdžiui, Strasbūre, kur ginamos paprasto žmogaus teisės
ir kur Lietuvos buržujai nusikaltę vargdieniams vis pralaimi. Mūsų
širdyse dar ne ruduo, o akyluose proteliuose tūkstantis „kodėl“? Bet
nėra kam atsakyti. Neteisybės laikas.

Emigrantės ar tremtinės?
Tai buvo 2005 06 24. Prie Lentvario ežero.
Rankose – juostinis fotoaparatas. Galvoje – daugėliau jaunumo. Tikėjimo. Ir labai daugiau.
Dar nežinia, kad šios jaunutės lentvarietės bus
emigrantės, viena – Londone, kita – Šiaurės
Airijoje. Tada jos draugės ir kaimynės. Ir svaigios Joninės.
O dabar staiga 1949 03 25 deportacijos
atmintis. NKVD arklių kinkyti vežimai. Tėvelių pasipriešinimas. Konfiskacija. Dvasinis
žlugdymas. Tėvai už įstatymo ribų. Globojami
miško brolių. Pavojingas legalizavimasis. Kitų
deportacijų teroras.
Metai blykstelėjo lyg audringo rugpjūčio
žaibas. Atlapojo 2011-ji, kur šių eilučių autorius,
tremtinys jau savo rankoms, tarytumei neo stribas, į Vilniaus oro uostą deportavo savo vaikus.
Nieko sau lemtis mus tykojanti laisvoje Lietuvoje, nes tai pasikartojimas,
labai panašus į 1949-jų pavasarį. Ir Respublikos demografinė tragedija.
Nacionalumo tremtis. Seimo ir Vyriausybės nusikaltimas. Veikla „ne v tu
step“. Ir pagyvenusio tremtinio tėviška ašara.

Ona Ramanauskienė

Lentvario pradinės mokyklos
direktorė nuo 1998 metų. Patyręs žmogus. Ir pedagogas. Žinąs
kolektyvo jėgą vadinamosiomis
privačiomis sąlygomis. „Lentvario
kronikai“ teko ilgam susidurti su
praktiška Ona. Skriaudos nepatyrė. Linkime jaunučių lietuvaičių
mokyklai, kurią lanko ir kitų tautybių vaikučiai, atsparos daiktų
ir pinigų moralei, o jos mokytojams – dramblio sveikatos.

Internetinės (veikauja nuo 2006
metų) ir „Klevų alėjos“ „Lentvario
kronikos“ vilniu@sajudis.com įtaigiai ir patriotiškai prašo viešinti
judėjimo galią, kurią būtina nedelsiant atstatyti socialine ir tautine

absoliučia tiesa kokia ji bebūtų ir
tęsti sąjūdžio 1974-1831-18631990 03 11 sukilimų prigimtinę
jėgą. Šiandien Lentvario savanorio
atmintimi prisiminkime miesto
1993 metus, o ta nuoširdžiai, au-

tentiškai lietuviška proga pamatykime ir Lietuvos tremtinius, tąsyk
sąjūdžio sielą be spalvotų akinių.
Prašome prie teisybės stalo, sąlyginai Lietuvos partizanų ginklus
sudėję į patikimą kampą.

Atsibudimo gromata

Mūsų, Lietuvos tremtinių, faktas nėra tabu ar melžiama karvė,
kurios ekologinį pieną sėkmingai
gertų naujieji dvarponiai! Stebime
tiesiogiai, kai Lietuvos politiniams
kaliniams, tremtiniams, disidentams ir Lietuvos partizanams (antai
vienas pavyzdys: niekaip negalime
išleisti lentvariečio, Lietuvos partizano, poeto Stasio Kuodzevičiaus
knygos, nors apie jos būtovę drąsiai
kalbėjo Lentvario nepriklausomas
savaitraštis „Klevų alėja“ bent tris
sykius) atvirai taikomas mandagiausias nepastebėjimas, manevruojant objektyviu senatvės faktu.
O, kad ir mūsų valstybinės reikšmės
visuotinio susirinkimo pareiškimų
minėtame drąsiame miesto savaitraštyje nepamatė nei kairieji, nei
dešinieji, todėl antai ne iš gero gyvenimo slapta pasiskolinome Trakų
istorinio muziejaus kalaviją šiam
raštui, tuo pabrėždami, jog mūsiškis
atvirumas esąs neapskundžiamas ir
jaunas tarsi Vyčio raitelis:
„Pavargom dėl Respublikos
labai/Šakojasi kasdien jausmai
ir protas: Mes – Sibiro nežinomi

kapai/O čia – nemažas Karvėliškių
plotas!/Mes turim-turim dar gilios
širdies/Tarkime, Ariogaloje skausmui susitikti?/Ar turim, Lietuva,
šventos vilties/Bent atminty po
šimtą metų pasilikti?/Nes pavyzdžiai kitaip parodo Seimo vidury/
Tenai beveik nėra jau mūsų, piršto
Dievo/Senatvės žilas pasitempk
kary/Ir bėrį arklį pabalnok gimtinės pievoj!/Tu dar gali minties
valia didžia/Eilinių tremtinių
nors pulką išrikiuoti/Ir nuotaika
lietuviškai gražia/Pas Gediminą
kunigaikštį patarimo joti/O ne
balsuoti suvažiavimuos bet kaip
ir bet už ką/It, žinote, Giedraičių
savanoris išvaržytas/Balne, sakyk,
tėvynę rūstuma staigia/Ir elkis suvažiavimuos lyg drūtas signataras
Vytas!
Kai Rojun stosi be žemėtos
pėdos ar skaistyklon, Tremtiny,
trumpai priklaupk!/Tu esmi Marijos krašto žiedas/Teismo siela jų
kareiviškai palauk/Nes pažinojai
badą, Sibiro čekistą/Dalgį giltinės
labai žiaurios/Antai seneliai ir
tėveliai tavo tėviškėn negrįžta/At-

sigert berželio dar sulos tyros/Tai
Vartų šventas Petrai, bus kai mūsų
laikas!/Nuodėmių mes turim visiškai nedaug/Buvo išgyvenimo
mažylių baltų laikas/Su latviais,
estais – broliais pasišauk!/Įkursma
ten vieningą brolių šeimą/Laikraštį išleisma amžinos drąsos/Ir vėlėm išeisma į Tėvynės kaimą/Lyg
knygnešiai prie Baltijos visos. (Tai
ar valdžia paduos teisybės mums
stiklaitę/Kalaviju mes kirtom Trakų tąją Lentvario mažytę raidę?).“
Parengė Jonas Počepavičius,
LPKTS Lentvario tremtinių
bendrijos pirmininkas

Okupantai palieka Lentvarį

Prieš 20 metų Lentvario
SKAT-o savanoriai iš sovietų
perėmė geležinkelio karinį miestelį. Perdavimo-priėmimo eiga
vyko korektiškai, civilizuotai. Šiai
komisijai vadovavo lietuvių ir
rusų karininkai. Prieš pradedant
darbą, atvyko dar vienas komisijos narys Vaclovas Petkevičius,
amžiumi pats seniausias Trakų
kuopos savanoris. Žilaplaukiui,
inteligentiškai atrodančiam vyrui,
žvalumo, sąmojo ir energijos galėtų pavydėti ne vienas šiandien
jaunas lentvarietis, įpuolęs į neviltį
ir kitką. Tąsyk, apžergęs tarsi kovos dviratį, Vaclovas Petkevičius
įriedėjo į karinio dalinio teritoriją.
Rusų kareiviai išpūtę akis žiūrėjo
į šį generoliškų veido bruožų
savanorį, tipišką sąjūdžio lietuvaitį, visiškai panorėjusį laisvos
Lietuvos be ginkluotų okupantų.
Labai tvirtai Vaclovas Petkevičius
atstovavo sukilusią tautą.
Karinio dalinio pastatų perdavimo-priėmimo ceremonija vyko
ilgai ir nuobodžiai. Mačiau, kai
retkarčiais rusų kariuomenės karininkas smalsiu žvilgsniu nužvelgdavo būtent Vaclovą Petkevičių,

Policijos savaitė
2013 m. rugsėjo 4-10 d.
• 2013-07-04 apie 21.11 val.
Lentvario sen., N. Lentvario
k. motociklininkas kelkraščiu
iš dešinės pusės lenkė UAB
„Vilniaus viešasis transportas“ priklausantį autobusą
VOLVO 7700, iš po motociklo
rato iššokęs akmuo apgadino
autobuso priekinį stiklą. Padaryta 2127 Lt turtinė žala.
• 2013-09-05 apie 12.50 val.
Lentvario sen., Rykantų k. iš
neužrakinto automobilio buvo
pavogta navigacija-magnetola
CANVA CV-8018. Padaryta
840 Lt žala.
Parengta pagal Trakų r. PK įvykių suvestinę

Rašinio autorius ir lentvariečiai pakeliui į nemirtingą Baltijos kelią, kurį „L. K.“
vadina Baltijos žiedu, 1989 m. rugpjūtį

tarytum pokario karį-partizaną,
atėjusį į derybas su mirtinu tautos
neprieteliu.
Po pusiaudienio karinio dalinio
sargybos postai perėjo lietuvių savanorių žinion. Rusai, kol atvyks jų
mašinos, iki ryto pasiprašė pasilikti
dalinyje. Pavakaryje į budėjimo patalpas užbėgo du rusų kareivukai ir
pasiprašė išleisti į Gaidiškių kaimą,
kad atsisveikintų su draugėmis.
Nusižengdami karinei tvarkai,

Gaisrai
• 2013-09-06 Trakų r. sav.
Onuškio sen. Jočionių k.
Verniejaus g. degė 15x7m
individualus gyvenamasis
namas ir 14x9m ūkinis pastatas, esantys privačiame namų
valdos žemės sklype.
•Atvykus ugniagesiams medinis vieno aukšto namas degė
atvira liepsna, stogas buvo
jau įgriuvęs. Šalia degė medinis ūkinis pastatas. Pilnai
sudegė namas ir ūkinis pastatas su viduje buvusiomis
15 t šieno ir 5 kub. m malkų.
Apsaugotas šalia stovintis

juos į lietuvišką „uvalnieniją“
išleidome.
Ankstyvą rytą atvažiavo
sunkvežimiai ir rusų kareiviai,
kurie pasikrovę savo mantą išvyko.
Pravažiuodami pro jau mūsų sargybos postus, jie atsisveikindami
pamojo rankomis. Atsakėme tuo
pačiu, regėję šį Dievo stebuklą.
Pranas Vitkauskas,
buvęs SKAT savanoris, būrio vadas

ūkinis pastatas. Gesino 4
gaisriniai automobiliai. Įvykis tiriamas.
• 2013-09-07 Trakų r. sav.
Onuškio sen., Gineitiškių
k. atviroje teritorijoje prie
miško degė laužas. Gesino 1
gaisrinis automobilis. Įvykis
tiriamas.
• 2013-09-08 Trakų r. sav.
Onuškio sen., Jočionių k. atviroje teritorijoje degė sukrautas šienas. Gesino 1 gaisrinis
automobilis. Įvykis tiriamas.
• 2013-09-09 Trakų r. sav. Trakų sen. Bagdononių k. atviroje teritorijoje išdegė apie 20
arų žolės. Įvykis tiriamas.
Trakų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos inform.
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Laiškas redakcijai
Žinoma, „Trakų žemė“ nekalta, kad įdėjo „kreivo“ krosnių,
židinių ir visokio dūminių reikalų
„meistro“ skelbimą. Viską pataisys! Atvažiavo, pastukseno krosnį,
apžiūrėjo: kas atsitiko? Sakau:
dūmai akis graužia, kaminas „netraukia“, nervas dūšią ėda. Gal jau
aišku, dėl ko dūmina? „Meistras“
atsako: nežinau, reikia žiūrėti, bet
apie 500 Lt tai kainuos. Gerai. Te
kainuoja, bet te tie prakeikti dūmai
vyniojas per kaminą! Ir dar „meistras“ sako, kad labai užimtas ir
galės pataisyti tik rugsėjo mėnesio
pabaigoje. Ar gerai? Gerai, o ką
daryti? Taip pat pridūrė, kad baigęs VISI-iukus, suprask – Vilniaus
inžinerinės statybos institutą, ventiliacinių sistemų fakultetą ir dar
vieną kažkokį aukštąjį mokslą! Na,
žinot, privertė išsižiot. Asas!!! Bet
atvažiavo vos po dienos, kitos. Ir
sukirbėjo pirmas kirminėlis: na, jei
toks jau užimtas, užsakymais užverstas, tai kodėl neskuba, tai kaip
čia suprasti? Gal tų užsakymų nei
nėra? Jau pripirkęs molio, sijoto
žvyro, sauso skiedinio, sklendžių,
užsklandų, plytų... Išvalė krosnies
„liuktų“ apačias, išgraibė apie 3
kibirus suodžių, o vėliau... nuardė
trečdalį krosnies. Grubiai. Taip,
kad sujudėjo, suskeldėjo dar dvi

Vargai dėl krosnies
eilės koklių. „Dirbo“ vis parūkydamas, man aiškindamas, kaip
ir kas (sakiau, jūs dirbkite, man
nereikia jokių aiškinamųjų paskaitų) vos... pusantros valandos!
Ir atsitiesęs pareikalavo užmokėti
už „medžiagas“. Ilgai spyriojausi,
bet dėl savo kvailo atlaidumo, sumokėjau. Dabar kaina už krosnies
remontą jau pašoko iki 750 Lt, bet
garsiai, nepaisant skaičiavimų,
sako, kad turėsiu mokėti 850 Lt
ir dar papildomai po 80 Lt už
kiekvieno „liukto“ (krosnies vidinių kanalų skaičius) išvalymą!
Nesupratau prie ko čia tas kanalų
skaičius? Gi kaina jau šokteli iki
1250 Lt. Ir dar: už kamino išvalymą teks mokėti atskirai – dar 180
Lt! Viso 1430 Lt. Ir tai ne viskas.
Pasirodo, kad nugriautos krosnies
atstatymui prireiks papildomų
medžiagų: geležies kampuočio,
šamotinių, molinių plytų ir t. t.
Daug laiko, kol viską sutvarkys.
Čia mano nervai jau nebeišlaikė,
sprogo su garsu. Nes krosnis buvo
paprasčiausiai užsikimšus suodžiais! Reikėjo tik išvalyti! Man
staiga prašvito protas, supratau
„meistro“ pinigų išmušinėjimo
taktiką. Įsižeidęs, kad nesutinku
sumokėti „suderėtos“ sumos, kad
išsisukinėju, „asas“ staiga lėtai,

vis pašnairuodamas į mane nusimovė murzinas kelnes, užsitempė
švarias – žiū neskuba. Laukia, kol
suskystėsiu. Sakau: palieki visas
„medžiagas“ už kurias jau sumokėjau. Jos mano! Paliko. Trenkė
mašinos durelėmis ir... išrūko. Tik
po to apsižiūrėjęs pastebėjau, kad
dingo keliasdešimt litų kainuojantys du pakeliai greitai kietėjančio
mišinio. Spėkite patys, kaip vadinti
veiksmą, kai „meistras“ pasiima
tai, už ką klientas jau sumokėjo?
Dabar turiu dar didesnę problemą:
nugriautą krosnį! O „meistras“
uždirbo. Kiekviena „medžiagų“
dalis – su antkainiu ir papildomai
nušvilpė du pakelius. Ir riedėdamas lauk iš kiemo ūmai stabtelėjo,
nuleido mašinos stiklą ir garsiai
riktelėjo: kai apsispręsi, paskambink, atvažiuosiu ir pabaigsiu!
Prapulk tu skradžiai! Nenoriu
net matyti!
Žiema ant nosies. Vėl ieškau
skelbimų. Ir tikrai lupikautojams
nebemokėsiu nei dalimis, nei už
„medžiagas“, nebeleisiu griauti
krosnies iki pamatų! Tiek ir beliko.
Tik bėda, kaip atskirti tikrą asą nuo
lupikautojo aso? Gal, sakau, „Trakų
žemė“ padės?
Edmundas Malūkas

Laiškas redakcijai

Mieli Trakų rajono savivaldybės
administracijos ir Tarybos nariai,

neseniai gavome prašymą
susimažinti tarifinio atlygio
koeficientus.
Jūs norite mums
kažką pasakyti?
Kam tos užuolankos? Sakykite tiesiai. Mes
Neringa Šakinienė n e r e i k a l i n g i ,
nekompetentingi, mes – blogis, kurį
reikėtų ištrinti nuo Trakų rajono
žemės paviršiaus. Švietimui – ne!
O gal jūs norite keisti darbo vietą
ir mes jums trukdome?
Kitaip nepasakysi apie mūsų
rajono savivaldybės administracijos
ir tarybos sprendimus, prisiminus
dar prieš kelis mėnesius garsiai
nuskambėjusias mintis: „Švietimo
ir mokslo ministerija sieks, kad
2014 m. lėšos, kurios sutaupomos
dėl mokinių skaičiaus mažėjimo,
būtų skiriamos švietimo kokybei
ir prieinamumui, o ne grąžinamos
atgal į biudžetą, kaip yra iki šiol.
Ateinančiais metais planuojama
didinti vidutinį sąlyginį mokytojo
tarifinio atlygio koeficientą. Šias
artimiausias švietimo gaires savo
pranešime „Lietuvos švietimas – šalies prioritetas“ nubrėžė švietimo ir
mokslo ministras Dainius Pavalkis
per Seime vykusią švietimui skirtą
konferenciją.(2013.06.27)“.
Yra Lietuva ir yra Trakų rajonas.
Argi ne tiesa? Visada taip buvo.
Sako, trečias kartas nemeluoja
Pirmasis kartas buvo Jūsų bandymas panaikinti mokytojų kvalifikacijos centrą (reorganizuojant Trakų
rajono Švietimo centrą). Nepavyko.
Netylėjom. Ačiū, sureagavot. Dalinai. Centrą turim, šiek tiek kitokį,
bet vadovė, įkūrusi šią įstaigą ir
sėkmingai teikusi paslaugas visoms
rajono mokykloms bei jų darbuotojams, nesulaukusi pensijos išmesta
į gatvę. „Atsižvelgiant į tai, kad
Nijolei Lisevičienei nėra galimybės
pasiūlyti kitas vadovo pareigas, atleisti ją iš likviduoto Trakų švietimo
centro direktoriaus pareigų pirmą

dieną po įspėjimo apie atleidimą iš
užimamų pareigų įteikimo, nepasibaigus įspėjimo terminui, perkeliant jos atleidimo datą.“
Vienas nereikalingas žmogus
jau už borto. Viena darbo vieta
laisva. Tiesą sakant, iš jos padarytos dvi.
Antrasis kartas – mūsų paprašė, o gal tiksliau, liepė sumažinti darbuotojų skaičių. Tiesiog
paėmė kelis nuogus skaičius ir
liepė – sumažinti mūsų mokyklos
personalo skaičių. Susimažinome
– iš trijų pavaduotojų turime du.
Mažai. Mažinkime bibliotekininkų
skaičių. O kam tos bibliotekos?
Savivaldybės administracija ir
didesnė Tarybos dalis, matyt, knygų neskaito ir vaikams nesiūlo to
daryti. Dar pradės užaugę kritiškai
mąstyti, analizuoti jų rengiamus
sprendimus, diskutuoti, kritikuoti
ir viešai kalbėti apie tai. O ką ten
daugiau bibliotekoje veikti? Juk
ten nieko nevyksta. Vyksta? Bet juk
Jūs net nenorėjote to išgirsti. Tarpusavyje taryboje pasišnekėjote,
pasiginčijote, priėmėte sprendimą
ir tada leidote švietimo bendruomenei tarti savo žodį. Pasijuokėte
iš mūsų kvailelių, tuščiai aušinančių burnas – juk sprendimas jau
priimtas. Mums reikia daugiau
žmonių, dirbančių su spec. poreikių turinčiais vaikais? Mes norime
patys perskirstyti turimus etatus
pagal poreikį? Mums užtenka
krepšelio lėšų? Niekam tai neįdomu. Vertiname gimnazijos vadovo
pastangas ir rezultatus tobulinant
įstaigos veikimą, racionaliai ir taupiai naudojant materialines lėšas ir
taip pamažu naujinant ir modernizuojant mokyklą. Stebimės, kai
Jūs, savivaldybės administracijos
bei Tarybos nariai, žiūrite pernelyg
siaurai ir nepadedate sprendžiant
problemas, bet dar labiau stebimės,
kai trukdote ir siekiate pažeminti
švietimo darbuotojus primygtinai teigdami, kad esame neverti,
neverti būti išklausyti, neverti
atlygio, neverti įvertinimo.

Savivaldybė yra mokyklos
steigėjas – ji ir nuspręs, - skelbia
Tarybos nariai.
Na ir trečiasis bandymas – sumažinkime atlyginimus mokytojams ir kitam mokyklos
personalui.
Prisipažįstame – mes kalti, mes
labai kalti. Mylime savo darbą ir
norime atlygio už tai, kad dirbame.
Turime už tai atgailauti? Žinoma,
grąžinkime visus nuo mūsų atlyginimų likusius pinigus (o jų tikrai
liks, jei sumažinsime koeficientus,
nes krepšelio lėšų mums užtenka
nemažintiems atlyginimams mokėti) Trakų rajono savivaldybei. Tai
išspręs jų neūkiškumo problemas,
įsiskolinusių mokyklų klausimus,
nesibaigiančias Lentvario gatvių
rekonstrukcijas ir visas kitas mums,
eiliniams, nežinomas problemas.
Tik gal reikėtų dokumentus skaityti iki galo. Mūsų sutaupytos lėšos
bus grąžintos į valstybės biudžetą,
savivaldybė ne kažin kiek tegalės
pasiimti. Ar nebus tiek vargo dėl
neapčiuopiamo nieko. O nusivylusių pedagogų ir jų šeimų narių
akys stebės Jus, mieli mūsų išrinkti
savivaldybės administracijos ir
tarybos nariai, belieka padėkoti,
kad tikrai „tinkamai“ atstovaujate
mūsų interesus. Labai gaila, kad
Jūsų proginės kalbos labai skiriasi
nuo darbų ir veiksmų.
Na ir be abejo, mes labai laukiame sekančio Jūsų žingsnio.
Būkite malonūs, paprašykite
mūsų susimokėti už galimybę
dirbti mokykloje ir teisę mokyti
vaikus. O tada paprašykite mūsų
nebekvėpuoti. Mes esame nuolankūs. Žiūrėkite, imsime ir nustosime.
Ir visos Jūsų problemos išsispręs.
Atsiras daug laisvų pinigų ir daug
laisvų darbo vietų.
Dėkojame, jei perskaitėte. Sako,
šuns balsas į dangų neina, o švietimo darbuotojų?
Neringa Šakinienė,
Lentvario Motiejaus Šimelionio
gimnazijos bendruomenės vardu

Klevų alėja



Pro memoria

Viačeslavas Kozyrovičius
(1951 08 08 – 2013 09 08)

Nepraėjus nė savaitei po Rugsėjo 1-osios,
Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio
gimnazijos bendruomenę sukrėtė skaudi žinia – rugsėjo 8 dieną staiga mus paliko kūno
kultūros mokytojas Viačeslavas Kozyrovičius. Lemtingas sutapimas, kad Anapilin
mokytojas išėjo darydamas tai, ką mėgo ir
geriausiai sugebėjo daryti – buvo kartu su
šeima, aktyviai leido laisvalaikį.
Lentvario 2-osios vidurinės mokyklos
abiturientas V. Kozyrovičius sėkmingai
įstojo į Lietuvos valstybinį kūno kultūros
institutą (dabar Lietuvos sporto universitetas) ir 1973 metais jį baigė.
Nuo 1977 m. jis Lentvario 2-osios
vidurinės mokyklos, o vėliau – Trakų r.
Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos
mokinių ir kolegų gerbiamas ir mylimas mokytojas, propagavęs sveiką
gyvenimo būdą, ugdęs ne tik fizines, bet ir dvasines vaikų galias. Ilgus
metus mokytojas vadovavo neformaliojo švietimo krepšinio programos
vykdymui. Mokytojo V. Kozyrovičiaus treniruojami jaunieji gimnazijos
krepšininkai kasmet iškovodavo prizines vietas, tapo žinomi ir rajone,
ir respublikoje.
Ne vienas galėjome pasisemti iš Viačeslavo optimizmo, sveiko
požiūrio į gyvenimą. Nuoširdus jo bendravimas su kolegomis ir mokiniais, tolerancija, neabejingumas kitam žmogui, sugebėjimas įkvėpti
vilties ir pasitikėjimo ilgai išliks jį pažinojusių žmonių širdyse. „Mes patenkame į nuostabų pasaulį, čia susitinkame, susipažįstame ir valandėlę
einame drauge. Po to išnykstame vieni kitiems iš akių ir dingstame taip
pat ūmai ir nepaaiškinamai kaip atėję“ (J.Gaarder „Sofijos pasaulis“).
Nuoširdžiai užjaučiame velionio žmoną Eugeniją, dukras Editą ir
Mildą bei kitus artimuosius ir liūdime kartu su jais.
Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos bendruomenė

Tautų mugė švęs pirmąjį jubiliejų
2013 m. rugsėjo 13–15 dienomis Vilniuje, Gedimino prospekte vyks
5-oji Tautų mugė. Susibūrę į Meno
šventę „Draugystės žiedas“, penktus
metus vilniečius sveikins tautinių bendrijų – karaimų, totorių, lenkų, rusų,
vokiečių, ukrainiečių, baltarusių ir
lietuvių – meno kolektyvai iš Vilniaus
krašto, Trakų, Visagino ir Pabradės.
Mugės koncertinėje programoje taip
pat pasirodys svečiai iš užsienio – kolektyvai iš Lenkijos, Airijos, Ukrainos,
Baltarusijos, kurie pristatys savo šalių
folklorą. Folklorinių kolektyvų pasirodymai vyks šeštadienį ir sekmadienį.
Jubiliejinės mugės metu sostinės
gyventojai sulauks svečių iš lenkijos –
tautų mugės metu metu vyks Gdansko
kultūros dienos. Vilniaus miesto širdyje,
Gedimino prospekte prekiaus ne vienas
šimtas amatininkų. Atskiroje ekspozicinėje zonoje pirmą kartą Lietuvoje
įsikurs Tautų mugės lėlės. Čia išvysite
lėlių ir meškiukų parodą ,,Lėlių namelis“, kurioje dalyvaus kūrėjai iš Rusijos,
Ukrainos, Baltarusijos, Ispanijos, Latvijos, Estijos, Moldovos ir Lietuvos. Užsukę į šią parodą galėsite įsigyti originalių
rankų darbo lėlių, meškiukų. Taip pat
festivalio metu vyks įvairūs mokymai.
Šeštadienį nuo 12 iki 17 val.
Lukiškių aikštėje įsikurs Lietuvos
kariuomenės stovykla. Čia išvysite Lietuvos kariuomenės orkestro muzikinę
programą ir defile, specialiųjų operacijų
pajėgų ginkluotės ir technikos, logistikos
valdybos, XIV a. elitinio Lietuvos kario
su šarvuote ir ginkluote, LK karo policijos HMMWV, patrulinės įrangos bei
Generolo Jono žemaičio Lietuvos karo
akademijos pristatymus.
Nuo 20.00 val. Lukiškių aikštėje
galima bus pamatyti Ugnies reginį
„Ženklai pagal Donelaitį“. Čia bus kuriama Kristijono Donelaičio „Metams“
dedikuota ugnies skulptūra „Sodas“.
Šią skulptūrą ketinama kurti iš medžio
ir šiaudų – ji bus net 6 metrų aukščio ir
tiek pat pločio. Skulptūra ugnies reginiu
taps 20.30 val. Idėjos autorė VšĮ „Ugnis ir
kaukė“ vadovė E. Plioplienė. Skulptūros
autorius – K. Venclovas.
Ruduo – derliaus metas, todėl visas
tris dienas gedimino prospekte vyks
pirmasis lietuvoje Bulvių festivalis.
Originaliame pirmojo pasaulinio
karo 500 litrų talpos katile bus verdama
įspūdingo skonio ir spalvos košė, kurios
mugės dienomis vilniečiai ir miesto svečiai galės nemokamai ragauti.
Taip pat bus galima paskanauti
įvairiausių patiekalų iš bulvių: nuo
bulvinių blynų iki įdarytų bulvių patie-

kalų. Mugėje galėsite nusipirkti Lietuvoje išvestų bulvių, o turizmo agentūros
„Senamiesčio gidas“ transportas padės
bulves atvežti į Jūsų namus. Mugės lankytojai turės galimybę įsigyti ypatingo
skonio Liepos veislės maistinių bulvių.
Visas paslaptis apie bulves Jums atskleis
profesionalai.
Visų smaližių lauks užeigos, kuriose
bus proga išbandyti įvairių tautų virtuvių tikrąjį skonį. Taip pat rugsėjo 14 d.,
šeštadienį, V. Kudirkos aikštėje (12.0018.00 val.) vyks 8-asis atviras Lietuvos
„barbekiu“ čempionatas. Čempionato
programoje: profesionalūs virėjai – „barbekiu“ virtuozai ir mėgėjai demonstruos
savus sugebėjimus įvairiose grilio
patiekalų rungtyse, bus siekiama rekordo – „SOMBRERO“, pagamintos iš įdarytų tortilijų. Tam patiekalui ruošiamasi
sunaudoti 90 kg tortilijų, 120 kg maltos
vištienos, 100 kg daržovių, 3,3 kg prieskonių, 30 kg padažų, 10 l aliejaus ir 20 kg
sūrio. Kepurė žada sverti 363,3 kg.
Renginį organizuoja Lietuvos „Barbekiu“ Kepėjų Asociacija. Tautų mugės organizatoriai įsteigė 5 padėkos
prizus – Draugystės kriaušes, kurias iš
stiklo išliejo žemaitis vygantas paulauskas. Mugės apdovanojimai atiteks
vienam iš meno kolektyvų, rėmėjų,
amatininkų, virtuvės meistrų, kurie
geriausiai atspindės daugianacionalinio
miesto – rudenėjančio Vilniaus dvasią.
Į šią Vilniaus šventę atvyks Svajonių autobusas, kolekcionuojantis visų
svajones – tad kiekvienam bus galimybė jas išsakyti.
Mugėje visas tris dienas veiks Senovinių lygintuvų ekspozicija.
Kviečiame visus vilniečius ir
miesto svečius į 5-osios Tautų mugės
atidarymą, kuris vyks rugsėjo 13ąją (penktadienį) 15.30 val. Vinco Kudirkos aikštėje.
Globėja: Vilniaus miesto savivaldybė
Organizatoriai: Asociacija „Šventė visiems“
Viešųjų ryšių skyrius
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Ilgai laukta – ir sulaukta

Atkelta iš 1 p.

Parduodamas automobilis Opel
Astra 2005 m. Daužtas galas. Galimas pardavimas dalimis.
Tel. 8 672 02 828

Užs. nr. 227

Parduodamas 10 arų sklypas
Vievyje su statybos leidimu.
Kaina 25 000 Lt. Tel. 8 600 87 513
Užs. Nr. 226

Žemės ūkio bendrovė brangiai superka žemės ūkio paskirties žemę.
Žemė gali būti apleista.
Tel. 8 600 87 513
Užs. Nr. 223

Vilniaus mieste nuolatiniam
darbui reikalingi mūrininkai.
Tel. 8 698 48 288

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
Užs. Nr. 185

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

Užs. Nr. 218

Kleb. teol. lic. Gintaras Petronis šventina mokyklinį autobusiuką

Viešpaties Apreiškimo Švč. M.
Marijai bažnyčios klebono teol.
lic. Gintaro Petronio linkėjimų būti
ištvermingais, stipriais ir kūrybingais, bet ir balionais papuošto geltonojo autobusiuko, autobusiuko,
apie kurį svajoja daugelis Lietuvos
mokyklų.
Palinkėjęs gero saugaus kelio,
autobusiuką pašventino Lentvario
Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Ma-

rijai bažnyčios klebonas Gintaras
Petronis.
Dabar vaikai ne tik bus pavežami į vieną didžiausių mokinių skaičiumi Lietuvoje Lentvario pradinę
mokyklą, bet ir galės plėsti akiratį
keliaudami, nuodugniau pažindami savo gimtąjį kraštą, ugdydamiesi
meilės, pagarbos jam jausmus.
Alfonsas Kairys

Parduodu didelę šuns būdą (ilgis 1,
30 m, plotis 1 m, aukštis 1,35 m).
Tel. 8 652 01 620
Užs. Nr. 792

Parduodamas 3-jų kambarių butas
Jovariškių k. Butas 2-jų aukštų,
atskiras kiemas, garažas.
Tel.: 8 637 46 115, 8 050 69 732
Užs. Nr. 214

Atliekame apdailos darbus. Gipso
montavimas, dažymas, tapetavimas
ir kitus darbus. Tel. 8 610 15 936
Užs. Nr. 220

JUOZO PIPIRO STATYBŲ FIRMA:
OPTIMALUS KAINOS IR KOKYBĖS SANTYKIS
- BENDRIEJI STATYBOS IR REMONTO DARBAI
- FASADŲ RENOVACIJA
- ŽEMĖS DARBAI (tvenkinių kasimas, kelių įrengimas ir kt.)
- APLINKOS TVARKYMO DARBAI (lieptai, tvoros, akmens ir kalviški darbai)
- VIDAUS IR IŠORĖS VANDENTIEKIO BEI NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ
ĮRENGIMAS,SANTECHNIKOS DARBAI
- TRANSPORTO NUOMA
- INERTINIŲ MEDŽIAGŲ PARDAVIMAS
- STALIŲ GAMINIAI (nestandartinių gaminių gamyba)
- KULTŪROS PAVELDO STATINIŲ TVARKOMIEJI STATYBOS DARBAI
Bendrovė atestuota LR aplinkos ministerijos atestatu Nr.4206 (suteikta teisė atlikti
statinio statybos darbus ,vykdyti kultūros paveldo objektų tvarkybą; fasadų renovacijos darbus); įdiegta kokybės vadybos sistema LST EN ISO 9001:2008; LST EN ISO
14001:2005; LST 1977:2008 BS-OHSAS 1801;2207

Kontaktai: Tel.: 8 528 51 339; 8 652 99 455; 8 670 99 761

El. p. firmajpsf@gmail.com

Atliekame kokybiškus santechnikos darbus, šildymo,
vandentiekio,
katilinių montavimą ir t. t. Dirbame ir savaitgaliais.
Kreiptis tel. 8 675 39 359 (Saulius).
Užs. Nr. 219

Parduodu įvairius naudotus plieninius vamzdžius. Tel. 8 687 83 901
Užs. Nr. 204

101 kepyklėlei Lentvaryje reikalinga vadovė-vyr. pardavėja. Kreiptis
tel. 8 662 20 427
Užs. nr. 940

Superka išvadas – žemės ir miško
grąžinimo dokumentus.
Tel. 8 600 87 513
Užs. Nr. 225

www.jpsf.lt Žaizdrių kaimas, Trakų r.

Mieli skaitytojai
ir prenumeratoriai,

Parduodu naują vandens dviratį
„Sun Dolphin“. Tel. 8 603 51 155

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

Užs. Nr. 200

„Klevų alėjos“ redakcija
Parduodama 3, 7 ha žemė. Žemės
ūkio paskirties sklypas Onuškio
seniūnijoje netoli Dusmenų. 300
m. nuo pagrindinio kelio AlytusVilnius. Yra tvenkinys. Su žeme
ribojasi elektros linija. Padaryti
geodeziniai matavimai. Kaina
sutartinė. Tel. 8 687 89 757
Užs. Nr. 231

Vyr. redaktorius Juozas Vercinkevičius

Klevų alėja
2013 m.
Lentvario miesto laikraštis

www.klevualeja.lt

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.

Parduodamas 3 k. (67 kv. m.) butas
Lentvaryje, Vytauto g. (rūsys, balkonas, plastikiniai langai, vaizdas į ežerą).
„Exclusivus“. Tel. 8 650 69 007
Užs. Nr. 234

Bendrovė brangiai perka miško
paskirties žemę. Tel. 8 600 87 513
Užs. Nr. 224

Užs. Nr. 17

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

Brangiai perkame
arklius, taip pat
traumuotas karves,
telyčias, bulius. Atsiskaitome iš karto.
Teikiame gyvulių pervežimo paslaugas. Tel. 8 621 34 123
Užs. Nr. 215

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

Užs. Nr. 212

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

Parduodu 2 naujus „Cross“ dviračius. Tel. 8 659 17 771

Užs. Nr. 201

Užs. Nr. 85

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

Užs. Nr. 162

Dovanosiu įvairių knygų. Reikės
atsiimti. Tel. 8 606 00 389
Užs. Nr. 211

Parduodu namą Trakų rajone, yra
visi patogumai. Kaina sutartinė.
Tel. 8 676 84 213

Užs. Nr. 7

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

Užs. nr. 229

Nestandartinių baldų gamyba.
Tel. 8 621 01 462

Užs. Nr. 210

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

Parduodu Audi A-4 Quatro, 1996
m. benzinas, spalva – sidabrinė,
variklis 1, 8 turbo, pravažiuota
233 000 km. Pakeisti pagrindiniai
automobilio mazgai. Tech. apžiūra
ir draudimas iki 2013 12 08 d. Kaina
4 500 Lt. Tel. 8 699 31 966.

Užs. Nr. 134

„Autodina“ – OPEL atstovas – ieško
autošaltkalvio-kėbulininko. Darbas viena pamaina be šeštadienių.
Visos socialinės garantijos. Teirautis tel. 8 687 43 081, cv@autodina.lt
Adresas: Fabriko g. 12, Lentvaris.
Užs. Nr. 216

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. 230

Užs. Nr. 208

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

Užs. Nr. 203

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.

Užs. Nr. 173

Jauna tvarkinga šeima ieško 2
ar 3 kambarių buto Lentvario
miestelyje.
Tel. 8 608 75 008

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

Užs. Nr. 233

Tik prenumeruodami „Klevų alėją“ Jūs remiate
lietuvišką spaudą ir gaunate žinių apie mūsų miestą ir
Trakų rajoną. Lentvario miesto laikraščio „Klevų alėja“
prenumeratoriai (privatūs asmenys) gali nemokamai
skelbti laikraštyje skelbimus, siųsti sveikinimus, užuojautas, nekrologus el. paštu klevualeja@klevualeja.lt
ar telefonu 8 528 55 331. Visi Jūsų rašiniai turėtų būti
perskaityti kalbos kultūros specialistų. Tuo sutaupysite
redakcijai laiką ir lėšas.
Iš anksto dėkojame už paramą.

Užs. Nr. 794

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

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. 398

Užs. Nr. 146

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

Užs. Nr. 189

Užs. Nr. 221

Parduodu sodo aviečių uogas.
700 g indelis – 5 Lt, o pasirenkant
pačiam – 4 Lt. Tel. 8 650 77 151

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

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
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