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Mokinių verslumui skatinti pasirinktos
netradicinės ugdymo formos
2013 m. lapkričio 8 d. Lietuvos
edukologijos universitete (LEU)
vyko nacionalinė mokslinė praktinė konferencija „Technologinio
ugdymo problemos ir aktualijos“,
kurios organizacinį komitetą sudarė
ir savo ES finansuojamą projektą
nacionaliniu lygmeniu pristatė
Lentvario Motiejaus Šimelionio
gimnazija. Konferencija pateisino
organizatorių, dalyvių ir svečių
lūkesčius – įspūdį paliko ne tik
pranešėjai, bet ir scenoje pasirodę
gimnazijos moksleiviai.
Lentvario Motiejaus Šimelionio
gimnazija, įgyvendindama ES projektą „11–12 klasių mokinių verslumo
ugdymas taikant netradicines ugdymo
formas“ (VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-118),
kurios viena iš veiklų (viešinimas),
buvo įgyvendinta pasirinkus vieną
įdomiausių formų – projektas pristatytas kartu su universitetu organizuotos
konferencijos metu. Konferencijoje, be
Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos bendruomenės atstovų, dalyvavo
dar apie 240 technologijų mokytojų iš
visos Lietuvos kampelių.
Moksleiviai –
sulaukę įvertinimo
Sveikinimo žodžius tarė LEU Rektorius akademikas Algirdas Gaižutis,

Lietuvos Respublikos Seimo nariai –
Dangutė Mikutienė ir Jaroslav Narkevič, LR Švietimo ir mokslo viceministrė
Genoveita Krasauskienė. Trakų rajono
savivaldybę atstovavo savivaldybės
tarybos narė Edita Rudelienė ir administracijos direktorės pavaduotoja
Vitalija Burdienė bei švietimo skyriaus
vyr. specialistė Natalija Šidlauskienė,
kuruojanti gimnazijos veiklą. Kalbose
gimnazijai liaupsių nepagailėta ne tik
dėl į projektą įtrauktų technologijų
mokytojų iš visos Lietuvos, kurie mokėsi apie mokinių verslumo ugdymą
taikant netradicines formas, bet ir
ant universiteto scenos užlipusiems
gimnazijos moksleiviams. Konferencijos dalyviams ir visai bendruomenei
moksleiviai, save vadinantys tiesiog
„Lentvario teatro studija“, parodė
spektaklį „Vieno gyvenimo istorija“,
kurios vadovė – buvusi LEU studentė
Silvija Stonkutė. Vienas iš moksleivių,
vienuoliktokas, gimnazijos mokinių
tarybos narys Eimantas Viatkinas,
paklaustas, kokios emocijos apėmė
vaidinant, teigė: „Tai buvo mano
pirmasis vaidinimas prieš tokią rimtą
publiką. Jaučiausi pakankamai ramus,
natūralus jaudulys manęs neapleido.
Labai palengvėjo, kai auditorijoje
ėmiau pastebėti pažįstamus veidus,
kurie palaikė mane šypsenomis. Buvo
puiku“, – kalbėjo E. Viatkinas. Konfe-

Į pergalių kelią grįžęs
„Trakų“ krepšinio klubas
neketina sustoti. Tačiau
komanda be sirgalių paramos
nepajėgs pratęsti pergalių.
„Trakų“ ekipa visus trakiečius šeštadienį 16 val. kviečia
nemokamai stebėti NKL
čempionato rungtynių su
Marijampoles „Sūduva“.
Prisidėk prie pergalių ir Tu!

Trakų aštuonkojis

Ko reikia!?

„Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos teatro studija“ ir jų spektaklis „Vieno
gyvenimo istorija“ (vadovė S. Stonkutė) – universiteto lygmeniu

rencijos metu įvyko kultūriniai mainai – gimnazija dalyviams padovanojo
spektaklį, o tuo tarpu Lietuvoje gerai
žinomas LEU choras „Ave Vita“ (vadovas Kastytis Barisas) – dainas.
Bendradarbiavimas –
ne tik ant popieriaus
Konferencijos metu kalbėjęs ir
projektą pristatęs gimnazijos direk-

torius Jonas Kietavičius pabrėžė, kad
socialinis bendradarbiavimas – vienas
iš sėkmės garantų. Projekte dalyvavo
Lietuvos gimnazijų (Kauno „Santaros“, Tauragės „Versmės“, Joniškio
„Aušros“, Joniškio Mato Slančiausko,
Molėtų, Rietavo Lauryno Ivinskio, Šakių „Žiburio“, Alytaus r. Butrimonių,
Panevėžio r. Velžio, Skuodo Pranciškaus Žadeikio) vienuoliktų ir dvyliktų
Nukelta á 2 p.

Improvizacija
Abejingumas ugdo nusikaltėlius
Simono Daukanto kūrybos tema

Lapkričio 11 d. Lietuvos teatro sąjunga ir
Lentvario miesto biblioteka pakvietė lentvariečius į kamerinį spektaklį „Daukantas: būdas
senovės...“, sukurtą
pagal Lietuvos istoriko
ir rašytojo Simono Daukanto kūrybą.
Spektaklį sukūrė
Lietuvos nacionalinio
dramos teatro aktorius
ir režisierius Arūnas
Vozbutas. Jame vaidina pats autorius ir aktorė, dainininkė Onei- Aktoriai Oneida Kunsunga ir Arūnas Vozbutas.
da Kunsunga. Kom- Vilmos Kmitienės nuotr.
pozitorius – Algirdas Martinaitis, da Kunsunga gražiai padainavo
dailininkė – Rasa Kriščiūnaitė.
seną žemaitišką dainą, paaiškin1845 m. kūrinys „Būdas senovės davo nežinomų žodžių reikšmę.
lietuvių, kalnėnų ir žemaičių“ para- Buvo rodomos ir komentuojamos
šytas archajiška lietuvių kalba, ku- aktoriaus vaikystės ir paauglystės
rią aktoriai bandė atgaivinti scenoje, laikų nuotraukos, todėl spektaklis
nustebindami žiūrovus daug kam tapo dar įdomesnis. Sužinojome,
negirdėtais šmaikščiais posakiais ir kad ,,vypsone“ Simonas Daukanpatarlėmis. Tikras žemaitis Arūnas tas vadino spektaklį, bet šis žodis
Vozbutas seniai svajojo sukurti neprigijo, tačiau prigijo „vaistininspektaklį apie Lietuvos šviesuolį, kas“, „prekyba“, „laikrodis“ – tai
istoriką Simoną Daukantą. Šis būtent jo sugalvoti žodžiai. Spekspektaklis yra jo režisūrinis debiu- taklio kūrėjai stengėsi palyginti
tas. Aktorius sudomino žiūrovus dabartinę tautiečių kalbą, moralines
šiuolaikiškai interpretuodamas nuostatas, gyvenimo būdą ir vertytekstą apie senovės lietuvius, jų bes su XIX a. pradžios gyvenimu ir
būdo bruožus, teiraudamasis senų paklausti: kokie esminiai dalykai
žemaitiškų žodžių reikšmių. OneiNukelta á 4 p.

Kaina 1 Lt

Metalinės apsaugos buvo nuverstos į griovį

Lentvario miesto gyventojai
pamatę nulaužtus gatvėje medelius,
nuverstus buitinių atliekų konteinerius, šiukšles miesto gatvėse jau
nesistebi. Turbūt daugiau nustebtų,
jeigu mieste tokie reiškiniai išnyktų.
Deja, apie tai tik galima pasvajoti.
Štai praėjusį antradienį Lentvaryje,
šalia „Iki“ parduotuvės ir Klevų
alėjos, gatvėje, šalia parduotuvės
„Norfa“, jaunieji „herojai“ išmėtė
„Vikingų loto“ neužpildytus lapelius. Slapta nugvelbė iš parduotuvės
ir išmėtė gatvėje.
Kai pertraukos metu iš mokyklos
į „Iki“ parduotuvę plūsteli moks-

leiviai, prisipirkę ledų, traškučių,
pakuotes dažnai išmeta ne į šiukšlių
konteinerį, o ant gatvės.
Koks didvyriškumas, koks žygdarbis. Galima pasigirti draugams,
bendramoksliams. O kiek šiems
jauniesiems vandalams malonumo
suteiks vaizdas, kai gatvių valytoja
lankstosi rankiodama vėjo blaškomus
popierėlius. Galbūt gatves valo šių
vaikėzų kaimynė, o gal motina...
Tai ne pirmas atvejis, kai nauji
loterijos lapeliai mėtomi gatvėje.
Vadinasi, ir parduotuvės prastai
saugo savo prekes.
Nukelta á 4 p.

Sutikau anądien Trakų
Aštuonkojį.
– O! – nudžiugau. – Senas
pažįstamas! Sveiki! Sveiki!
O galvoje tiek klausimų
sukasi! Tiek klausimų! Seniai
Aštuonkojį bemačiau! Susikaupė klausimėlių! Tad nieko
nelaukęs ir rėžiu:
– Va, kol mes su tavimi
labinamės, savivaldybėje konkursėlis vyksta. Į švietimo reanimacijos, atsiprašau, pagalbos
tarnybos direktorius! Gal žinai
kas laimės?
Kad pradės kvatoti Aštuonkojis, kad pradės kratytis iš
juoko! Visom aštuoniom kojom
baladotis!
– Tūpas tu žmogus, rimtai,
kad tokius klausimus man
užduodi! Žinoma, žinau! Ir tu
žinai! Ir visas rajonas žino! Jau
nuo gegužio visi žinome, kad
Raselė laimės!
– Na, lyg ir žinau, – lemenu. – Lyg ir žinau, bet netikiu. Negi ant gyvos esančios
direktorės galvos galima kitą
pasodinti? Kaip gi čia taip
išeitų, kad Nijolė dešimt metų
dirbo, plušo, iš nieko tokį centrą sukūrė, dar sovietmečiu
sudegusią palėpę suremontavo
ir vis iš projektų bei Europos
pinigų, savivaldybėje nieko
neprašė! O savivaldybės vadai
tik gyrė, tik svečius vedžiojo,
rodė visiems – va, žiūrėkite,
kokie žmonės pas mus! Kokie
talentai! Koks kolektyvas! Kaip
dirba! Mokykitės iš mūsų! Pavydėkite mums! Nominacijas
teikė! Medalius kabino! Tai kaip
dabar? Nereikia viso šito?
Atsiduso Aštuonkojis. Visas aštuonias kojas nuleido
ir sako:
– Kiti laikai dabar... Kita
valdžia... Dabar reikia dailių
kojų, riestų blakstienų, įžūlumo, naglumo ir gabalėlio muilo
į vieną vietą lengviau sulįsti...
Rimtas Nerimtas
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Penktadienis ir sekmadienis, o šeštadienis bus vėliau

2013 11 15 Trakų pilies menėje, kur, regis, dalyvavo ir didysis kunigaikštis Vytautas bei jo tėvas Kęstutis – kalavijo poetas su žmona Birute,
vyko savaitraščio „Galvė“ 70-mečio jubiliejaus minėjimas. „L. K.“ fotoakys šio renginio dvasinę jėgą stebėjo „Galvės“ pirmtako „Spartuolio“
žurnalistų nuotaika, kuri fiksavo šventą tiesą: „Galvė“ esanti tuomet
stipraus trikalbio „Spartuolio“ žurnalistinė inercija. Taigi teverda mūsų
galvose atmintis, kuri iškelia „Spartuolio“ išėjusius: redaktorių Vytautą
Paškauską, Laiškų skyriaus vedėją Henriką Mečkauską, Žemės ūkio skyriaus vedėją Henriką Bočkauską, fotokorespondentą Zenoną Vilbrantą ir
bendradarbį Algį Šumską, vėliau „Trakų žemės“ žurnalistą. Penktadienį
pilies menėje, o sekmadienį Trakų Vytauto Didžiojo bažnyčioje šv. Mišias
aukojusioje minėtam jubiliejui, o ir Sąjūdžio, ir „Trakų žemės“ 25-mečiams, o po to tam pačiam paminėjimui Trakų kultūros rūmuose Trakų
rajono žurnalistams-gvardiečiams, pasak „L. K.“, baltiems vilkams, o ne
avinėliams, ištikimiausiai dirbo nuotraukos.

Minėjimo oficialūs asmenys (iš kairės į dešinę): Romualdas Rudzys, Audronė
Virganavičiūtė ir Asta Kandratavičienė

Joana Katinienė ir Polina Barkovska
(iš kairės į dešinę)

Buvęs Trakų rajono meras
Edmundas Malūkas

„Galvės“ redaktorius Robertas Čiuta

Žurnalistai (iš kairės į dešinę): Rimantas Dovydėnas ir Kęstutis Petkūnas

Tarp prisimintų – buvusi „Spartuolio“
redaktoriaus pavaduotoja Joana Katinienė, šalia UAB „Galvok“ direktorė
Laura Radzevičiūtė

Buvusi „Galvės“ korespondentė Neringa Gaidytė ir buvęs „Spartuolio“ redaktorius, šiandien trijų leidinių leidėjas ir vyriausiasis redaktorius Juozas Vercinkevičius (dešinėje)

Žurnalistas ir fotomenininkas Vytautas
Žemaitis (pirmas iš kairės) bei Aušrinė
Lukošiūtė-Aleksandravičienė

Buvęs „Spartuolio“ atsakingas sekretorius Vytautas Binkulys (centre) ir
vertėjas Mykolas Jutkevičius (dešinėje)

„Spartuolio“ lenkų redakcijos atsakingos darbuotojos (iš kairės į dešinę): Halina
Jepifanova ir Juzefa Lyčkovska

Buvusi „Spartuolio“ redaktoriaus pavaduotoja Svetlana Sreda, buvusi sekretorė
Gelena Macijevska ir vertėja Nadežda Iskina (iš kairės į dešinę)
* Parengė Jonas Počepavičius

Mokinių verslumui skatinti pasirinktos netradicinės ugdymo formos

Atkelta iš 1 p.
klasių mokiniai, technologijų mokytojai, švietimo pagalbos specialistai,
administracijos darbuotojai, nevyriausybinių organizacijų atstovai, mokinių
tėvai. Visi jie susipažino su mokinių
verslumo situacija, buvo mokomasi
ugdomojo vadovavimo (angl. coaching)
panaudojimo ugdymo praktikoje siekiant ugdyti mokinių verslumą. Pasak
direktoriaus, projektas padėjo jaunimui
susivokti, ar jį traukia populiarios specialybės, o gal jis norėtų būti batsiuviu?
„Kas gali žinoti?“, – konferencijos dalyvių klausė J. Kietavičius. Pasak direktoriaus, projekte dalyvavusių technologijų
mokytojų skaičius viršijo numatytą – į
veiklas įsitraukė net šešiasdešimt aštuoni technologijų mokytojai ir 40 švietimo
pagalbos specialistų (psichologų, specialiųjų pedagogų, socialinių pedagogų,
mokytojų padėjėjų, ugdymo karjerai
specialistų ir kt.), tiesiogiai organizuojančių ugdymo procesą.

Sakote tai neįmanoma?
Šis bendradarbiavimas su uni-

versitetu, kuris palaipsniui, kaip
pasodinta gėlė – buvo laistomas
ir prižiūrimas – pradėjo žydėti –
direktorius J. Kietavičius ir LEU
rektorius akademikas A. Gaižutis
aptarė tolimesnį gimnazijos ir LEU
bendradarbiavimą technologinio ir
meninio ugdymo srityse. Siekiama,
kad Motiejaus Šimelionio gimnazija
taptų bazine universiteto gimnazija.
Tai būtų naudinga tiek gimnazijos
mokytojams, tiek universiteto mokslininkams dalinantis ugdymo patirtimi,
taikant naujoves ugdymo praktikoje.
Bet svarbiausia, kad tai būtų naudinga
gimnazijos mokiniams.
Eksperimentas atliktas. Veikia!
Projekto autorė, Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos technologijų
mokytoja Oksana Kietavičienė pristatė
projekto rėmuose vykusio eksperimento, kuriame dalyvavo 389 11-12 klasių
mokinių, rezultatus. Eksperimento
tikslas – taikyti netradicines ugdymo
formas siekiant verslumo gebėjimo

lygmens pasikeitimo nuo žemesnio iki
aukštesnio pagal parengtą metodiką,
pasitvirtino. „Eksperimento mokslinių
rezultatų analizė rodo, kad mokinių
verslumo gebėjimai pasikeitė į gerąją
pusę. Eksperimento metu buvo taikomi
inovatyvūs ugdymo metodai, kurie
skatina jaunimo kūrybiškumą, o tai
yra viena iš kertinių sėkmingo verslo
prielaidų“, – teigė pranešėja.
Yra už ką ir kam dėkoti
Direktorius taip pat dėkojo LR
ŠMM skyrusiai finansavimą projektui, Trakų r. savivaldybės administracijai ir tarybos nariams, skyrusiems lėšų sėkmingam projekto veiklų
įgyvendinimui, LEU mokslininkų
grupei, ekspertavusiems parengtą
metodinę medžiagą ir teikusiems
visokeriopą pagalbą konsultacijomis
projekto metu – prof. hab. dr. Marijonai Barkauskaitei, Edukologijos
katedros vedėjai prof. hab. dr. Palmirai
Pečiuliauskienei, Technologijų ir technologinio ugdymo katedros vedėjai

doc. dr. Birutei Žygaitienei, Meninio
ugdymo katedros vedėjai doc. dr.
Jolitai Kudinovienei. Bet labiausiai
direktorius J. Kietavičius dėkojo darniai Motiejaus Šimelionio gimnazijos
darbuotojų komandai, projekto vadovui Dariui Mechovskiui, pavaduotojai Giedrei Širinskienei ir visiems
kitiems gimnazijos darbuotojams
aktyviai prisidėjusiems prie sėkmingo
projekto įgyvendinimo. Organizatoriai nuoširdžiai dėkojo visiems projekto partneriams. Išskirtinės padėkos
nusipelnė projekto veiklas vykdę
bei kūrybiškai naujus metodus taikę
mokytojai. Dėkojame pagrindiniams
projekto dalyviams – mokiniams, kurie nuo pat projekto idėjos gimimo iki
pasiektų rezultatų apžvalgos buvo
pagrindinė varomoji jėga. Juk ugdomoji
veikla, inovatyvių metodų kūrimas, jų
taikymas, interpretavimas inicijuojami
ne dėl paties ugdymo ir metodikos atnaujinimo, bet dėl išskirtinio švietėjiško
tikslo – brandžios, savarankiškam
gyvenimui pasiruošusios, kūrybiškos
ir imlios asmenybės.

„Kai atsisuki atgal ir įvertini kiekvieną nueitą žingsnį, supranti, kad
atlikta tikrai labai daug. Jau vien tai,
kad šį projektą kartu su Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos
kolektyvu vykdė didžiulė bendraminčių
komanda iš visos Lietuvos, yra svarbi
patirtis. Sukoordinuoti visų dalyvių
ir vykdytojų veiklas, bendrauti ir bendradarbiauti čia ir dabar visose dešimt
apskričių – tai didelis iššūkis projekto
iniciatoriams. Juk labai svarbu ne tik
atlikti tam tikrus numatytus darbus bei
tyrimus, bet ir išlaikyti idėjos vientisumą bei vieningą tikslų suvokimą“, – teigė J. Kietavičius.
Konferencijos plenarinio posėdžio
metu buvo pristatyti ir kiti projekto
rezultatai – parengtas metodinis projekto leidinys, kuris netrukus pasieks
visas Lietuvos vidurines mokyklas ir
gimnazijas, taip pat sukurtas Lietuvos
technologijų neformalaus bendradarbiavimo tinklas.
Evelina Kislych
Vytenio Paleckio nuotr.
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Lentvario kultūros lobiai: nykstantis paveldas

Lietuviškų kilimų gamybos istorija
Lentvario kilimų fabriko
klestėjimo metais dirbo apie
1200 darbuotojų. Gamybos
cechai dirbo trimis pamainomis. Kasmet buvo išaudžiama
tūkstančiai kv. metrų kilimų
ir kiliminių gaminių, o jų paklausa buvo didžiulė. Lentvario
kilimai buvo eksponuojami
tarptautinėse parodose bei
mugėse Leipcige, Paryžiuje,
Niujorke, Londone, Maskvoje,
Varšuvoje, Irane, Alžyre, JAR
ir kitose šalyse.
Kilimų audimo staklės
nebegaudžia
Buvusios Lentvario kilimų fabriko audėjos su pameistriu J. Černiausku

Kai norėdamas susitikti su
Lentvaryje įsikūrusios bendrovės „Kilimai“ direktore Etela
Karpickiene žingsniavau link
buvusio grafų Tiškevičių dvaro, nejučiom norėjau pasukti į
dvaro rūmus, kur prieš porą
dešimčių metų buvo įsikūrusi
Lentvario kilimų fabriko administracija. Mintyse vėl suspindo gaudžiantis audimo cechas
su gausybe audimo staklių, su
auksarankėmis audėjomis ir
jų pagalbininkėmis. Tačiau po
akimirkos sugrįžau į tikrovę ir
pasukau į gamybinių patalpų
teritoriją. Čia buvusio mechaninio cecho rekonstruotose
patalpose šiuo metu įsikūrusi
bendrovės „Kilimai“ administracija.
Kalbėdamas su bendrovės
„Kilimai“ direktore prisipažinau, kad sunku susitaikyti su
tuo, kad garsiųjų lietuviškų
pramoninių kilimų gamybos
įmonė išnyko nusinešdama
į praeitį, didelio ir darbštaus
audėjų, meistrų, inžinierių,
technologų, dailininkų ir kitų
specialybių kolektyvo pasiekimus, sukauptą pramoniniu
būdu gaminamų kilimų gamybos patyrimą.
Dabar, buvusio Lentvario kilimų fabriko, tapusio bendrovė
„Kilimai“, gamybinės patalpos
nėra tuščios, jas nuomoja net
vienuolika skirtingų bendrovių.
Čia dabar ruošiami medienos
dirbiniai, gaminami įvairūs
gaminiai iš metalo. Viena iš jų –
bendrovė „Lentvario kilimai“
verčiasi kilimų prekyba.
Išnuomotose patalpose pluša apie pusantro tūkstančio darbuotojų. Pasak E. Karpickienės,
dabar bendrovėje „Kilimai“
gaminami rankų darbo kilimai

Buvęs fabriko direktorius P. Jurkūnas

tik pagal užsakymus. Bendrovėje pluša 15 darbuotojų.
Čia atvyksta atlikti praktikos
Vilniaus dailės akademijos,
tekstilės specialybės studentai,
rengiami dailininkų plenerai.
Lentvario kilimų fabriko
gamybinių pastatų neištiko
likimas kaip kitų Lietuvoje
bankrutavusių įmonių. Pastatai
prižiūrimi ir naudojami gamybai. Direktorė sakė, kad suremontavo ir buvusio Tiškevičių
dvaro vinių fabriko patalpas.
Pirmieji kilimai –
dvaro rūmuose
Kaip teigia kilimiečiai, buvusiame Lentvario dvare įkurti
kilimų fabriką sumanė čia apsilankęs tuometis Lengvosios
pramonės ministro pavaduotojas I. Teriošinas. Lentvario kilimų fabriko įkūrimo pradžia –
1957 metai. Iš pradžių tai buvo
Kauno vilnonių audinių fabriko „Drobė“ bandomasis kilimų
audimo cechas. Pirmieji kilimai
buvo išausti dvaro rūmų patalpose. Čia buvo atvežtos šešios
pasenusios „Hartmon“ audimo
staklės. Šaltkalviai-remontininkai stakles pritaikė austi juostelinį audinį. Vėliau sumontavo
juostelinio audinio pjaustymo
stakles, šeivavimo automatą
„UMPA-1“, metmenų metimo
mašiną ir kitus kilimų gamybai
reikalingus įrengimus.
1957 m. rugpjūčio 20 d.
buvo išaustas pirmasis juostelinis kilimas. Pirmuosius pramoninės gamybos lietuviškus
kilimus audė: J. Adomavičiūtė,
O. Dimšienė, S. Kudrevičiūtė,

Grupė buvusių fabriko darbuotojų

T. Barabanova, P. Visockaitė, J.
Ogilbaitė ir kt. audėjos.
Kaip savo prisiminimuose
rašė inžinierius Kazys Atkočiūnas, kilimų audėjų darbo
našumas buvo žemas, apie pusantro kv. metro per pamainą.
Kadangi įrengimai buvo seni
ir nepritaikyti kilimų gamybai,
pirmieji kilimai buvo prastos
kokybės, netinkami realizuoti.
Tačiau jauni inžinieriai ir darbininkai nenusiminę tobulino
įrengimus, kėlė kvalifikaciją.
Per 1957 metus išaudė 7980 kv.
metrų kilimų. Tuo metu buvo
audžiami tik juosteliniai kilimai. Kilimus audė su dvylika
staklių, o juostelinį audinį su
trimis staklėmis.
Sekančiais metais kilimų
fabriko kūrimui, gamybinių
patalpų statybai buvo skirtos
reikalingos lėšos. Kilimų gamybos cechas buvo atskirtas
nuo fabriko „Drobė“ ir įsteigtas Lentvario kilimų fabrikas.
Direktoriumi buvo paskirtas
V. Staugaitis, gamybai vadovavo vyriausiasis inžinierius

L. Puchas, o vyriausiuoju mechaniku tapo A. Strazdas. 1958
metais fabrike jau plušėjo 289
darbuotojai ir pagamino 37869
kv. metrus kiliminių gaminių,
iš jų 52,6 proc. pirmos rūšies.
Gamyboje buvo panaudotos
keturios žakardinių kilimų
audimo staklės. Pradėti kurti
kilimų piešiniai. Lentvaryje
išausti kilimai 1958 metais jau
buvo eksponuojami parodoje
Maskvoje.
Pastatė naują audimo cechą
Kasmet kilimų gamyba plėtėsi. 1960 metais kilimai jau
buvo audžiami ne tik dvaro
rūmuose, bet ir pastatytame
naujajame ceche. Kilimų gamyba ūgtelėjo iki 175 tūkst. kv.
metrų per metus.
Po poros metų visos kilimų
audimo staklės buvo perkeltos
į naują cechą. Vėliau buvo sumontuotos naujos žakardinių
kilimų audimo staklės, ženkliai
padidinusios kilimų kokybę

ir darbo našumą. 1961 metais
kilimai buvo audžiami su 77
staklėmis. Sumontuotos rykštinės kilimų audimo staklės,
kuriomis pradėti austi kiliminiai takai. Per metus su šiomis
staklėmis buvo išausta 3022 kv.
metrų kiliminio tako. 1964 metais kilimų gamyba padvigubėjo – išausta 408 tūkst. kv. metrų
kilimų ir kiliminių gaminių.
Po penketo metų – 900 tūkst.
kv. metrų kiliminių gaminių,
o 1975 metais – 2000 tūkst. kv.
metrų kiliminių gaminių.
1966 metais išmontuojamos
pasenusios juostelinčių kilimų
audimo staklės ir jų vietoje
sumontuotos ir pradėtos naudoti žakardinių kilimų audimo
staklės „Textima“. 1975 metais
buvo pagaminta 1334 tūkst.
kv. metrų kilimų ir kiliminių
gaminių, o 1978 m. jų gamyba
padvigubėjo.
Kęstutis Petkūnas
Bendrovės „Kilimai“
archyvo nuotraukos
Tęsinys kitame numeryje

*Puslapį remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
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Abejingumas ugdo nusikaltėlius

Atkelta iš 1 p.

Kai darbininkai tiesė šilumos
tiekimo vamzdyną šalia parduotuvės „Norfa“, takas, vedantis prie
požeminės geležinkelio perėjos,
buvo perkastas. Darbininkai buvo
pastatę metalines apsaugas ir nutiesę tiltelį. Tas apsaugas chuliganai
netrukus nuvertė į griovį, o tiltelį
vos ne kas valandą Lentvario seniūnijai tekdavo tvarkyti, nes vandalai
jį nuversdavo į tranšėją.
Ką daryti, kad taip nebūtų?
Mokytojai, mokyklų vadovai, tėvai, nebūkite abejingi, paklauskite
savo auklėtinių, ar tai ne jie taip
nedorai elgiasi. Pakalbėkite moralės
temomis. Patarkite skaityti knygas
apie tikrus žygdarbius, pavyzdžiui,
Arkadijaus Gaidaro „Timūras ir jo
būrys“ ir panašias knygas.
Kęstutis Petkūnas
Autoriaus nuotr.

Užs. Nr. 271

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

Parduodamas 2 ha. Žemės sklypas
Trakų raj. su 150 m. ežero pakrante
Strėvininkų km. Asfaltuotas privažiavimas. Tel. 8 620 41 963

Užs. Nr. 276

Ūkininkas išsinuomotų žemės ūkio
paskirties žemės sklypą (sklypus) nuo
2 ha Trakų rajone. Tel. 8 614 93 416
Užs. Nr. 275

Tiltelį vandalai nuversdavo keletą
kartų per dieną

Improvizacija
Simono Daukanto kūrybos tema

Atkelta iš 1 p.

pakito mūsų mąstysenoje? Kuo
mes skiriamės nuo savo, dar ne
tokių tolimų protėvių?
Pasak spektaklio autoriaus
Arūno Vozbuto, jis kūrė šį spektaklį ne dėl garbės, o edukaciniais
tikslais, norėdamas priminti tautai
apie kraštą, kurį aprašė Simonas
Daukantas. Lentvario mokyklų
vyresniųjų klasių moksleiviai ir

101 kepyklėlei Lentvaryje reikalinga kepėja. Turintiems patirtį pirmenybė. Kreiptis tel. 8 655 25 628.

mokytojai, taip pat kiti miesto
gyventojai turėjo puikią progą iš
arčiau susipažinti su Simono Daukanto kūryba ir praplėsti žinias
apie lietuvių kultūros švietėją.
Kristina Mečkovska,
Trakų rajono savivaldybės
viešosios bibliotekos
Lentvario filialo vedėja

Konsultuoju teisiniais klausimais, padedu surašyti ieškinius.
Tel. 8-685 02 227.

Užs. Nr. 282

G. Pažereckienės svečių namai
Svečių namai Trakuose: nakvynė,
apgyvendinimas, kambarių nuoma. S. Mikulionio g. 7-1, 21118
Trakai. Tel. (8 528) 52 644
Užs. Nr. 254

Trakų neįgaliųjų
užimtumo centras
parduoda išskirtinės kokybės grikių
bei miško medų.
Kaina – 20 Lt/kg.

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

Brangiai superkame
juodųjų ir spalvotųjų
metalų laužą.
Galime išvežti, esant reikalui
demontuojame, pjaustome.
Kęstučio g. 1 M, Lentvaris.

Tel. 8 663 56 051

Užs. Nr. 264

Brangiai perkame
arklius, taip pat
traumuotas karves,
telyčias, bulius. Atsiskaitome iš karto.
Teikiame gyvulių pervežimo paslaugas. Tel. 8 621 34 123
Parduodami 2 nauji alyviniai su
termostatais „Riwa“ elektriniai
radiatoriai. Kiekvienas 1,500 w galingumo. Kaina vieno radiatoriaus
100 Lt. Tel. 8 673 45 663

Vytauto g. 4, Trakai
Tel. faks. 8 528 51 044
el. paštas: trakubaldai@gmail.com

Užs. Nr. 284

Užs. Nr. 241

Parduodama tvarkinga sodyba
Kaliūkščių k., Trakų raj. (sklypo plotas 76,61 a.). Gyvenamasis namas,
ūkinis pastatas, tvenkinys sklype,
geras privažiavimas.
Tel. +370 615 33 956.

Reikalinga auklė Trakuose. Mergaitei (1 metai) ir berniukui (3
metai) 3–5 valandoms per dieną
dažniausiai vakarais. Po darbo
auklytę galime parvežti namo.
Tel. 8 634 69 502

Parduodamas 11 arų namų valdos
žemės sklypas su patvirtintu detaliuoju planu. Lentvaryje, Pievų g. 25
Kaina 45,000 Lt Tel. 8 620 41 963

Ūkininkas išsinuomotų žemės ūkio
paskirties žemės sklypą (sklypus)
nuo 2 ha ir daugiau Rūdiškių seniūnijoje. Tel. 8 641 04 962

Reikalingi staliai-staklininkai, stalių
mokiniai. 8 698 85 948
Užs. Nr. 238

Parduodu Kalėdines eglutes paprastas, suformuotas 1-5 m aukščio, netoli Trakų. Kaina sutartinė.
Tel. 8 611 64 170

Užs. Nr. 286

Vyr. redaktorius Juozas Vercinkevičius

Klevų alėja
2013 m.
Lentvario miesto laikraštis

www.klevualeja.lt

Užs. Nr. 234

Parduodamas 94 kv. pasyvus namas netoli Trakų. Kaina 255 000 Lt.
Tel. 8 600 87 513
www.trakustatyba.lt
Užs. Nr. 262

Užs. Nr. 214

Įmonė ieško miško darbininkų:
pjūklininkų ir pagalbinių darbininkų be žalingų įpročių.
Tel. 8 614-97-744

Užs. Nr. 278

Parengta pagal Trakų r. PK įvykių suvestinę

Užs. Nr. 507

Užs. Nr. 134

Parduodamas 3-jų kambarių butas
Jovariškių k. Butas 2-jų aukštų,
atskiras kiemas, garažas. Domina
keitimas į 3-4 kambarių butą Trakuose. Tel.: 8 637 46 115,
8 650 69 732.
Perku mišką (jauną, seną, raistą,
žemės ūkio paskirties žemę apaugusią mišku; gali būti neatidalinta
iš bendraturčių; tinka įvairūs plotai). Sutvarkau dokumentus. Moku
grynaisiais. Tel. 8 644 55 355

Užs. Nr. 4

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

Užs. Nr. 7

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

Trakų baldai

Parduodamas 3 k. butas Lentvaryje Vytauto g. 8, plotas 68 kv. m.
2 aukštas iš 5, plastikiniai langai,
įstiklintas balkonas, yra didelis
rūsys. Tel. 8 620 41 963

Užs. Nr. 1283

Užs. Nr. 225

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

Darbo laikas:
I–V 9-–8 val., VI 9–15 val,
VII nedirba

2013-11-15 Lentvario m., Vilniaus
g., du nepažįstami vyriškiai apie 25
metų pribėgo prie moteriškės, vienas
iš jų pargriovė ją ant žemės ir iš rankų
išplėšė medžiaginę rankinę, kurioje
buvo piniginė su 110 Lt. Jai padaryta
110 litų turtinė žala.
• 2013-11-18 Lentvario sen., Lentvario
k. gyvenanti moteris pranešė, kad
jos vyras ją smaugė ir ranka sudavė į
kairį žandą, tuo sukeldamas jai fizinį
skausmą. Iki atvykstant policijos pareigūnams vyriškis pasišalino.

Užs. Nr. 173

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

Užs. Nr. 215
Užs. Nr. 255

Užs. Nr. 17

•

Užs. Nr. 794

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

Skubiai parduodu 1k. (30,16 m²)
butą Trakuose (Vienuolyno g.) su
dalimi baldų. Butas tvarkingas,
suremontuotas. Plastikiniai langai,
naujai įstiklintas balkonas.
Tel. 8 671 51 345

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

Policijos savaitė
2013 m. lapkričio 13–19 d.

Užs. Nr. 146

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

Užs. Nr. 17

Užs. Nr. 252

„Autodina“ – OPEL atstovas – ieško
autošaltkalvio-kėbulininko. Darbo
užmokesčiui skiriama iki 56%
pajamų. Darbas viena pamaina
be šeštadienių. Visos socialinės
garantijos. Teirautis tel. 8 687
43 081, cv@autodina.lt Adresas:
Fabriko g. 12, Lentvaris.

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

Parduodu 9 mėnesių žalmargę
telyčią. Tel. 8 611 21 319
Užs. Nr. 273

Superkame senus automobilius
(gali buti daužti, po avarijos,
surūdiję ar nevažiuojantys),
padedame sutvarkyti dokumentus, atsiskaitome iš karto,
pasiimame patys. Siūlyti įvairius
variantus. Tel. 8 607 97663
Užs.Nr. 244

Parduodu malkas
• skaldytos, kaladėmis, rąsteliais
• kėbule tvarkingai sukrautos
• gaminame nurodytais išmatavimais
• vežame įvairiais kiekiais
• pristatymas patogiu laiku
Tel. 860484848

Užs. Nr. 280

Užs. Nr. 282

Užs. Nr. 277

Užs. Nr. 268

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

Parduodu vienuolikos metų karvę.
Tel. 8 650 13 862

Užs. Nr. 224

Užs. Nr. 237

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. 105

Užs. Nr. 251

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. 201

Skelbimai ir Reklama Tel. (8 528) 55 331
Mob. tel. 8 670 08 901 (Tele2)_

El. paštas klevualeja@klevualeja.lt
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